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Pro pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištűní
odpovűdnosti“) které sjednává Allianz pojišƩovna, a. s., platí pơíslušná ustanovení
zákona ť. 168/1999 Sb., o pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou provozem
vozidla a o zműnű nűkterých souvisejících zákonƳ, v platném znűní (dále jen „zákon
o pojištűní odpovűdnosti z provozu vozidla“), provádűcí vyhláška Ministerstva Þnancí
(dále jen „vyhláška“), pơíslušná ustanovení zákona ť. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvű
a o zműnű souvisejících zákonƳ, v platném znűní (dále jen „zákon o pojistné smlouvű“)
a obťanského zákoníku, pojistná smlouva, tyto Všeobecné pojistné podmínky (dále jen
„VPP“) a Zvláštní pojistné podmínky pro pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou
provozem vozidla – AUTOPOJIŠTŰNÍ 06/AUTOFLOTILY 2006 (dále jen „ZPP“), které jsou
souťástí pojistné smlouvy.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištŰní odpovŰdnosti za škodu zpƲsobenou provozem vozidla
– AUTOPOJIŠTůNÍ 06
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1. Vozidlem se pro úťely tohoto pojištűní rozumí silniťní vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus
ve smyslu zákona o pojištűní odpovűdnosti z provozu vozidla; za vozidlo se nepovažuje
vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlaťené pűší
osobou, jízdní kolo, kolobűžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.
2. Vozidlem urťeným ke zvláštnímu úťelu se rozumí vozidlo, jehož používání je
spojeno s podstatnű zvýšeným pojistným rizikem. Jedná se zejména o následující
druhy použití vozidla: vozidlo s právem pơednostní jízdy (vyjma sanitního vozu),
vozidlo taxislužby, vozidlo urťené k pơepravű nebezpeťných vűcí, k pronájmu
(autopƳjťovna), k výcviku ơidiťƳ nebo k odvozu komunálního odpadu a zabezpeťení
sjízdnosti, schƳdnosti a ťistoty pozemních komunikací. V pojistné smlouvű musí být
odpovídající druh použití vozidla vždy uveden.
3. Nebezpeťnými vűcmi se rozumí látky a pơedműty, pro jejichž vlastnosti (zejména
jedovatost, žíravost, hoơlavost, výbušnost, samozápalnost, infekťnost, radioaktivitu)
mƳže být jejich pơepravou ohrožena bezpeťnost osob a vűcí nebo ohroženy složky
životního prostơedí; pơeprava nebezpeťných vűcí silniťní dopravou je upravena
zvláštními pơedpisy.
4. Pojistitelem se rozumí Allianz pojišƩovna a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
Ťeská republika.
5. Pojistníkem se rozumí ten, kdo uzavơel s pojistitelem pojistnou smlouvu obsahující
pojištűní odpovűdnosti.
6. Pojištűným se rozumí ten, na jehož odpovűdnost za škodu se pojištűní odpovűdnosti
vztahuje.

ţlánek II
Vymezení pojmƲ

1. Pojištűní odpovűdnosti se vztahuje na škodné události, které nastanou bűhem trvání
pojištűní odpovűdnosti na území všech ťlenských státƳ Evropské unie a jiných státƳ
Evropského hospodáơského prostoru a dalších státƳ uvedených v seznamu státƳ,
který stanoví Ministerstvo Þnancí provádűcí vyhláškou.
2. Pojištűní odpovűdnosti platí i na území jiných státƳ než uvedených v odst. 1, pokud
pojistitel tuto platnost pojištűní na zelené kartű vyznaťil.

ţlánek I
Územní platnost pojištŰní odpovŰdnosti
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1. Pojištűní odpovűdnosti je z hlediska zákona o pojistné smlouvű pojištűním škodovým;
vzniká okamžikem uzavơení pojistné smlouvy, není-li dohodnuto, že vznikne pozdűji.
2. Návrh pojistitele lze pơijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu,
a to ve lhƳtű do 1 műsíce ode dne, kdy osoba, které byl návrh urťen, tento návrh
obdržela. Pojistná smlouva je v takovém pơípadű uzavơena, jakmile bylo pojistné
zaplaceno. V tomto pơípadű vzniká pojištűní odpovűdnosti prvním dnem po uzavơení
pojistné smlouvy.
3. Pojištűní odpovűdnosti lze sjednat na dobu neurťitou s pojistným obdobím v trvání
jednoho roku, šesti műsícƳ, tơí műsícƳ nebo jednoho műsíce.
4. Pojištűní odpovűdnosti lze sjednat i na dobu urťitou v trvání nejménű tơí műsícƳ
s podmínkou jednorázové úhrady pojistného (jednorázové pojistné), není-li
dohodnuto jinak.

ţlánek III
UzavƠení pojistné smlouvy, vznik pojištŰní odpovŰdnosti

7. Poškozeným se rozumí ten, komu byla provozem vozidla zpƳsobena škoda a má
právo na náhradu škody.
8. Oprávnűnou osobou se rozumí osoba, které v dƳsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnűní.
9. Oprávnűným uživatelem vozidla se rozumí osoba, která jako vlastník nebo se
souhlasem vlastníka pojištűné vozidlo užívá.
10. Úťastníkem pojištűní odpovűdnosti se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní
strany a dále pojištűný a každá další osoba, které z pojištűní odpovűdnosti vzniklo
právo nebo povinnost, zejména poškozený, oprávnűná osoba, vlastník vozidla,
držitel/provozovatel vozidla, jakož i ostatní oprávnűní uživatelé vozidla.
11. Škodnou událostí se rozumí zpƳsobení škody provozem vozidla.
12. Pojistnou událostí se rozumí taková škodná událost, za kterou je pojištűný odpovűdný
a s níž tyto VPP spojují vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnűní.
13. Zelenou kartou se rozumí mezinárodní osvűdťení prokazující skuteťnost, že k vozidlu
byla uzavơena smlouva o pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou provozem
vozidla uvedeného v tomto osvűdťení.
14. Pojistné období je dohodnuté období, za které se platí pojistné.
15. Pojištűním škodovým se dle zákona o pojistné smlouvű rozumí pojištűní, jehož
úťelem je náhrada škody vzniklé v dƳsledku pojistné události.

3

7.9.2009 8:59:03

1. Pojistné je úplata za pojištűní odpovűdnosti. Výše pojistného se urťuje podle sazeb
stanovených pojistitelem, pơiťemž pojistné je kalkulováno jako roťní. V pơípadű
sjednání pololetního pojistného období úťtuje pojistitel k pojistnému pơirážku ve výši
3 %, v pơípadű ťtvrtletního nebo műsíťního pojistného období pak pơirážku ve výši
5 %.
2. Pojistník je povinen platit pojistné za pojistná období dohodnutá v pojistné smlouvű
(bűžné pojistné); lze též dohodnout, že pojistné bude zaplaceno najednou za celou
dobu, na kterou bylo pojištűní odpovűdnosti sjednáno (jednorázové pojistné).
3. Bűžné pojistné je splatné první den pojistného období, pokud není v pojistné
smlouvű dohodnut nebo pojistitelem písemnű urťen pozdűjší termín jeho splatnosti.
Jednorázové pojistné je splatné pơi uzavơení pojistné smlouvy.
4. Pokud nebylo pojistné zaplaceno vťas nebo v dohodnuté výši, má pojistitel právo
na upomínací výlohy ve výši 50,- Kť za každou odeslanou upomínku k zaplacení
pojistného a úrok z prodlení.
5. Pokud v prƳbűhu pojištűní odpovűdnosti nastanou skuteťnosti mající vliv na výši
poskytovaných slev nebo uplatnűní pơirážek, provede pojistitel odpovídající zműnu
výše pojistného s úťinností nejpozdűji od prvního dne následujícího pojistného
období.
6. Pojistitel má v souvislosti se zműnou podmínek rozhodných pro stanovení výše
pojistného právo upravit výši pojistného na další pojistné období. V takovém
pơípadű je pojistitel povinen sdűlit pojistníkovi novou výši pojistného a datum
úťinnosti této zműny nejpozdűji dva műsíce pơedem. Pokud pojistník se zműnou
výše pojistného nesouhlasí, musí svƳj nesouhlas uplatnit u pojistitele do 1 műsíce
ode dne, kdy se o navrhované zműnű výše pojistného dozvűdűl; v tomto pơípadű
pojištűní odpovűdnosti zanikne uplynutím pojistného období pơedcházejícího
pojistnému období, kterého se navrhovaná zműna pojistného týká. Pojistitel je
povinen ve sdűlení o novű stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek
upozornit.

5. Není-li dohodnuto jinak, slouží pojistná smlouva jako písemné potvrzení o sjednání
pojištűní odpovűdnosti – pojistka.
6. Bezprostơednű po uzavơení pojistné smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi zelenou
kartu.
ţlánek IV
Pojistné
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1. Pojištűní odpovűdnosti zaniká:
a) dnem, kdy pojistník, jeho dűdic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou
odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli zműnu vlastníka vozidla,
b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel, zaniklo; vozidlo zanikne
okamžikem, kdy nastane nevratná zműna znemožƔující jeho provoz,
c) dnem vyơazení vozidla z evidence vozidel,
d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla pơesnű urťit, považuje se
vozidlo za odcizené, jakmile Policie Ťeské republiky pơijala oznámení o odcizení
vozidla,
e) dnem následujícím po marném uplynutí lhƳty stanovené pojistitelem v upomínce
k zaplacení pojistného nebo jeho ťásti doruťené pojistníkovi a souťasnű vlastníkovi
vozidla, pokud je osobou odlišnou od pojistníka; tato lhƳta nesmí být kratší než
jeden műsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornűní na zánik pojištűní
odpovűdnosti v pơípadű nezaplacení dlužného pojistného; lhƳtu stanovenou
pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ťásti lze pơed jejím
uplynutím dohodou prodloužit,
f) výpovűdí pojistníka nebo pojistitele do dvou műsícƳ ode dne uzavơení pojistné
smlouvy; dnem doruťení výpovűdi poťíná bűžet osmidenní výpovűdní lhƳta,
jejímž uplynutím pojištűní odpovűdnosti zaniká,
g) výpovűdí pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období; výpovűŧ musí být
doruťena alespoƔ šest týdnƳ pơed jeho uplynutím, jinak je neplatná,
h) dohodou smluvních stran,
i) uplynutím doby, na kterou bylo pojištűní odpovűdnosti sjednáno.
2. Pojistník je povinen bez zbyteťného odkladu oznámit pojistiteli skuteťnosti uvedené
v odst. 1 písm. a) až d).
3. Zanikne-li vozidlo, které podléhá evidenci vozidel, je dnem zániku pojištűní
odpovűdnosti den jeho trvalého vyơazení z evidence vozidel podle odstavce 1 písm.
c) tohoto ťlánku s výjimkou pơípadu, kdy osoba oprávnűná k tomuto evidenťnímu
úkonu nemohla z dƳvodƳ nezávislých na její vƳli tuto povinnost splnit a jestliže ji
splnila bezodkladnű, když tyto pơekážky pominuly. V takovém pơípadű je dnem
zániku pojištűní odpovűdnosti den, kdy takové vozidlo zaniklo.
4. Po zániku pojištűní odpovűdnosti je:

ţlánek V
Zánik pojištŰní odpovŰdnosti
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1. Zákonem o pojištűní odpovűdnosti z provozu vozidla stanoveným minimálním
limitem pojistného plnűní se rozumí nejvyšší hranice plnűní pojistitele pơi jedné
pojistné události.
2. Zákonný limit pojistného plnűní ťiní:
a) 35 milionƳ Kť pro škodu na zdraví nebo usmrcením na každého zranűného nebo
usmrceného vťetnű náhrady nákladƳ vynaložených na péťi hrazenou z veơejného
zdravotního pojištűní a regresní náhrady pơedepsané k úhradű pojištűnému podle
zákona upravujícího nemocenské pojištűní.
b) 35 milionƳ Kť pro škodu vzniklou poškozením, zniťením nebo ztrátou vűci, jakož
i škodu vzniklou odcizením vűci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat
a škodu, která má povahu ušlého zisku, a to bez ohledu na poťet poškozených.
Pơevyšuje-li souťet nárokƳ uplatnűných více poškozenými limit pojistného plnűní

ţlánek VI
Limit pojistného plnŰní

a) pojistník povinen bez zbyteťného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu,
pokud byla vydána,
b) pojistitel povinen na základű písemné žádosti pojistníka vydat mu ve lhƳtű
15 dnƳ ode dne jejího doruťení potvrzení o dobű trvání pojištűní odpovűdnosti
a škodném prƳbűhu; ve stejné lhƳtű je pojistitel povinen vydat toto potvrzení na
žádost pojistníka kdykoli v dobű trvání pojištűní, pơiťemž stejnou povinnost má
pojistitel, jedná-li se o žádost pojistníka o vydání potvrzení o vrácení zelené karty
pojistiteli.
5. Jestliže pojistník nesplnil povinnost podle odst. 4 písm. a) tohoto ťlánku, není
pojistitel povinen do doby splnűní této povinnosti vrátit pojistníkovi zbývající ťást
pojistného, ani vydat potvrzení o dobű trvání pojištűní odpovűdnosti a škodném
prƳbűhu zaniklého pojištűní.
6. Zanikne-li pojištűní odpovűdnosti pơed uplynutím doby, na kterou bylo pojištűní
sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendáơního műsíce, ve kterém
pojištűní odpovűdnosti zaniklo. Zbývající ťást zaplaceného pojistného je pojistitel
povinen vrátit. Nastala-li v dobű do zániku pojištűní odpovűdnosti škodná událost,
vzniká pojistiteli právo na pojistné podle vűty první tohoto odstavce; povinnost
zbývající ťást pojistného vrátit má pojistitel pouze tehdy, jestliže mu z této škodné
události nevznikne povinnost plnit.
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1. Pojištűní odpovűdnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá jinému za škodu
zpƳsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvű.
2. Nestanoví-li zákon o pojištűní odpovűdnosti z provozu vozidla jinak, má pojištűný
právo, aby pojistitel za nűj uhradil poškozenému:
a) zpƳsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením,
b) zpƳsobenou škodu vzniklou poškozením, zniťením nebo ztrátou vűci, jakož
i škodu vzniklou odcizením vűci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat
(dále jen „vűcná škoda“),
c) ušlý zisk,
d) úťelnű vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pơi uplatƔování nárokƳ
podle písmen a) až c), v souvislosti se škodou podle písm. b) nebo c) však jen
v pơípadű marného uplynutí lhƳty podle ťl. XI odst. 4 tűchto VPP nebo neoprávnűného
odmítnutí nebo neoprávnűného krácení pojistného plnűní pojistitelem,
pokud poškozený svƳj nárok uplatnil a prokázal a pokud ke škodné události, ze
které tato škoda vznikla a za kterou pojištűný odpovídá, došlo v dobű trvání pojištűní
odpovűdnosti.
3. Uplatnűné a prokázané nároky podle odst. 2 tohoto ťlánku pojistitel uhradí v rozsahu a výši
podle pơíslušných ustanovení obťanského zákoníku, pơiťemž škoda se hradí v penűzích,
maximálnű však do výše limitu pojistného plnűní stanoveného v pojistné smlouvű, pokud
není v zákonű o pojištűní odpovűdnosti z provozu vozidla stanoveno jinak.
4. Pojištűný má dále právo, aby pojistitel za nűj uhradil pơíslušnou zdravotní pojišƩovnou
uplatnűný a prokázaný nárok na náhradu nákladƳ vynaložených na zdravotní péťi
hrazenou z veơejného zdravotního pojištűní podle zákona upravujícího veơejné
zdravotní pojištűní, jestliže zdravotní pojišƩovna vynaložila tyto náklady na zdravotní
péťi poskytnutou poškozenému, pokud ke škodné události, ze které tato škoda
vznikla a za kterou pojištűný odpovídá, došlo v dobű trvání pojištűní odpovűdnosti. To
platí obdobnű i v pơípadű regresní náhrady pơedepsané k úhradű pojištűnému podle
zákona upravujícího nemocenské pojištűní.

uvedený v pojistné smlouvű, pojistné plnűní se každému z nich snižuje v poműru
tohoto limitu k souťtu nárokƳ všech poškozených.
3. Zákonný limit je možno dohodou zvýšit. V takovém pơípadű platí limit dohodnutý
v pojistné smlouvű.
ţlánek VII
Rozsah pojištŰní odpovŰdnosti
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1. Pojistitel nehradí:
a) škodu, kterou utrpűl ơidiť vozidla, jehož provozem byla škoda zpƳsobena,
b) škodu podle ťl. VII odst. 2 písm. b) a c) tűchto VPP, za kterou pojištűný odpovídá
svému manželu nebo osobám, které s ním v dobű vzniku škodné události žily
ve spoleťné domácnosti s výjimkou škody, která má povahu ušlého zisku, jestliže
tato škoda souvisí se škodou na zdraví nebo usmrcením,
c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda zpƳsobena, jakož i na vűcech
pơepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody zpƳsobené na vűci, kterou műla
tímto vozidlem pơepravovaná osoba v dobű škodné události na sobű nebo u sebe,
a to v rozsahu, v jakém pojištűný za škodu odpovídá,
d) škodu podle ťl. VII odst. 2 písm. b) a c) tűchto VPP vzniklou mezi vozidly jízdní
soupravy tvoơené motorovým a pơípojným vozidlem, jakož i škodu na vűcech
pơepravovaných tűmito vozidly, nejedná-li se o škodu zpƳsobenou provozem
jiného vozidla,
e) škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
f) náklady vzniklé poskytnutím léťebné péťe, dávek nemocenského pojištűní
(péťe) nebo dƳchodƳ z dƳchodového pojištűní v dƳsledku škody na zdraví
nebo usmrcením, které utrpűl ơidiť vozidla, jehož provozem byla tato škoda
zpƳsobena,
g) škodu zpƳsobenou provozem vozidla pơi jeho úťasti na organizovaném
motoristickém závodu nebo soutűži, s výjimkou škody zpƳsobené pơi takovéto
úťasti, jestliže je ơidiť pơi tomto závodu nebo soutűži povinen dodržovat pravidla
provozu na pozemních komunikacích,
h) škodu vzniklou provozem vozidla pơi teroristickém ťinu nebo váleťné události,
jestliže má tento provoz pơímou souvislost s tímto ťinem nebo událostí.
2. Byla-li škoda zpƳsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v dobű
vzniku škody ơídila jiná osoba, nebo osobű, která s vozidlem, jehož provozem byla
této osobű škoda zpƳsobena, oprávnűnű nakládá jako s vlastním nebo se kterým
oprávnűnű vykonává právo pro sebe, a jestliže v dobű vzniku škody ơídila vozidlo
jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobű pouze
škodu na zdraví nebo usmrcením vťetnű náhrady nákladƳ vynaložených na péťi
hrazenou z veơejného zdravotního pojištűní a regresního nároku podle ťl. VII odst. 4
tűchto VPP.

ţlánek VIII
Výluky z pojištŰní odpovŰdnosti
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1. Pojištűný je povinen bez zbyteťného odkladu oznámit pojistiteli telefonicky na ťísle
844 170 000 nebo písemnű na adresu Allianz pojišƩovna, a.s., ÚLPU VMO, Ke Štvanici

ţlánek X
Povinnosti pojištŰného

1. Pojistník je povinen pravdivű a úplnű odpovűdűt na všechny dotazy pojistitele týkající
se sjednávaného pojištűní odpovűdnosti; totéž platí i v pơípadű zműny pojištűní.
2. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištűného, je povinen seznámit pojištűného
s obsahem pojistné smlouvy obsahující pojištűní odpovűdnosti.
3. Pokud dojde k podstatnému zvýšení nebo snížení pojistného rizika, tj. že vozidlo se
stane vozidlem urťeným ke zvláštnímu úťelu, anebo pơestane být vozidlem urťeným
ke zvláštnímu úťelu (ťl. II odst. 2 tűchto VPP), má pojistník povinnost takovou zműnu
bezodkladnű oznámit pojistiteli a uhradit pojistné, které mu pojistitel v souvislosti
s tím novű stanoví.
4. Pojistník je povinen bez zbyteťného odkladu písemnű oznámit pojistiteli skuteťnosti
uvedené v ťl. V odst. 1 písm. a) až d) tűchto VPP.
5. Po zániku pojištűní odpovűdnosti je pojistník povinen bez zbyteťného odkladu
odevzdat pojistiteli doklad o pojištűní odpovűdnosti a zelenou kartu.
6. Zműnu trvalého pobytu, sídla nebo adresy pro doruťování (kontaktní adresy) je
pojistník povinen pojistiteli písemnű oznámit bez zbyteťného odkladu.
7. Jestliže v dobű uzavơení pojistné smlouvy nejsou nűkteré údaje týkající se vozidla
známy, je pojistník povinen tyto pojistiteli písemnű sdűlit nejpozdűji do 15 dnƳ
od uzavơení pojistné smlouvy. Zelenou kartu v takovém pơípadű pojistitel vystaví
až po obdržení tohoto sdűlení od pojistníka.

ţlánek IX
Povinnosti pojistníka

3. V pơípadű stơetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se škoda zpƳsobená této
osobű hradí pouze tehdy, jestliže jde o rƳzné provozovatele vozidel zúťastnűných na
vzniku škodné události a jestliže není souťasnű tato osoba provozovatelem vozidla,
na nűmž byla tato škoda zpƳsobena.
4. Plnűní za škodu zpƳsobenou provozem vozidla, v rozsahu, v jakém pojištűný za
tuto škodu odpovídá a kterou poškozený ơádnű prokázal, nelze odmítnout ani snížit
s výjimkou pơípadƳ uvedených v zákonű o pojištűní odpovűdnosti z provozu vozidla.

6

7.9.2009 8:59:03

656/3, 186 00 Praha 8, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu
týkajícího se této události, pơedložit k tomu pơíslušné doklady, které si pojistitel
vyžádá, umožnit pojistiteli poơízení jejich kopií a v prƳbűhu šetơení škodné události
postupovat v souladu s pokyny pojistitele (napơ. umožnit prohlídku vozidla, jehož
provozem byla škodná událost zpƳsobena).
2. Pojištűný je dále povinen:
a) dbát, aby pojistná událost nenastala a v pơípadű jejího vzniku, aby se nezvűtšoval
rozsah jejích následkƳ,
b) písemnű bez zbyteťného odkladu sdűlit pojistiteli, že bylo proti nűmu uplatnűno
právo na náhradu škody a vyjádơit se k požadované náhradű a její výši,
c) písemnű bez zbyteťného odkladu sdűlit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou
událostí bylo zahájeno správní nebo trestní ơízení a informovat jej neprodlenű
o prƳbűhu a výsledku tohoto ơízení,
d) písemnű bez zbyteťného odkladu sdűlit pojistiteli, že poškozený uplatnil právo
na náhradu škody u soudu nebo jiného pơíslušného orgánu, pokud se o této
skuteťnosti dozví,
e) v ơízení o náhradű škody ze škodné události postupovat v souladu s pokyny
pojistitele, zejména se nesmí bez jeho pơedchozího souhlasu zavázat k náhradű
pohledávky, uzavơít soudní smír nebo nesmí umožnit vydání rozsudku pro
zmeškání ťi pro uznání,
f) na pokyn pojistitele podat opravný prostơedek proti rozhodnutí soudu, kterým je
zavázán k povinnosti nahradit škodu,
g) zabezpeťit, aby pojistitel mohl vƳťi jinému uplatnit práva, která na pojistitele
pơecházejí podle ustanovení § 33 zákona o pojistné smlouvű, zejména právo
na náhradu škody nebo jiné obdobné právo.
3. Pojištűný je povinen bez zbyteťného odkladu doložit poškozenému na jeho žádost
údaje nezbytné pro uplatnűní práva poškozeného na plnűní podle ťl. XI odst. 1 tűchto
VPP nejménű však
a) své jméno, popơípadű jména a pơíjmení a bydlištű, název nebo obchodní Þrmu
a sídlo,
b) jméno, popơípadű jména a pơíjmení a bydlištű, název nebo obchodní Þrmu a sídlo,
popơípadű též místo podnikání vlastníka vozidla,
c) obchodní Þrmu a sídlo pojistitele, popơípadű též adresu sídla poboťky pojistitele
v Ťeské republice,
d) ťíslo pojistné smlouvy a,
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5. Nesplnil-li pojistitel povinnost podle odst. 4 tohoto ťlánku, zvyšuje se ťástka
pojistného plnűní, jehož se prodlení pojistitele týká, o úrok z prodlení. Sazba úroku
z prodlení se urťí podle pơíslušných ustanovení zákona o pojištűní odpovűdnosti
z provozu vozidla.

b) podat poškozenému písemné vysvűtlení k tűm jím uplatnűným nárokƳm, které
byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnűní pojistitele sníženo, anebo
u kterých nebylo možno ve stanovené lhƳtű ukonťit šetơení.

a) ukonťit šetơení pojistné události a sdűlit poškozenému výši pojistného plnűní,
jestliže nebyla zpochybnűna povinnost pojistitele plnit z pojištűní odpovűdnosti
a nároky poškozeného byly prokázány, nebo

4. Pojistitel je povinen provést šetơení škodné události bez zbyteťného odkladu. Ve lhƳtű
do 3 műsícƳ ode dne, kdy bylo oprávnűnou osobou uplatnűno právo na plnűní
z pojištűní odpovűdnosti, je pojistitel povinen:

3. Plnűní pojistitele je splatné do 15 dnƳ, jakmile pojistitel skonťil šetơení nutné ke
zjištűní rozsahu jeho povinnosti plnit nebo jakmile pojistitel obdržel pravomocné
rozhodnutí soudu o své povinnosti poskytnout pojistné plnűní.

2. Vznikla-li pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnűní, je pojistitel povinen vyplatit
poškozenému náhradu škody v rozsahu a ve výši uplatnűných a prokázaných nárokƳ,
maximálnű však do výše limitƳ dohodnutých v pojistné smlouvű, a nebyly-li tyto
limity dohodnuty, tak do výše limitƳ stanovených zákonem o pojištűní odpovűdnosti
z provozu vozidla, není-li stanoveno jinak.

1. Poškozený má právo uplatnit u pojistitele svƳj nárok na plnűní ve formű náhrady
škody podle ťl. VII tűchto VPP.

ţlánek XI
Pojistné plnŰní

e) jedná-li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozidel, státní poznávací znaťku
vozidla, kterým byla škoda zpƳsobena.
4. Pokud dojde k podstatnému zvýšení nebo snížení pojistného rizika, tj. že vozidlo se
stane vozidlem urťeným ke zvláštnímu úťelu, anebo pơestane být vozidlem urťeným
ke zvláštnímu úťelu (ťl. II odst. 2 tűchto VPP), má pojištűný, je-li osobou odlišnou
od pojistníka, povinnost takovou zműnu bezodkladnű oznámit pojistiteli.
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1. Pojistitel má proti pojištűnému právo na náhradu toho, co za nűho plnil, jestliže
prokáže, že pojištűný:
a) zpƳsobil škodu úmyslnű,
b) porušil základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto
porušení bylo v pơíťinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištűný odpovídá,
c) zpƳsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávnűnű,
d) jako úťastník dopravní nehody bez zơetele hodného dƳvodu nesplnil pravidly
silniťního provozu mu uloženou povinnost ohlásit policii dopravní nehodu, která
je škodnou událostí, a v dƳsledku toho byla ztížena možnost ơádného šetơení
pojistitele dle ťl. XI. odst. 4 tűchto VPP,
e) bezdƳvodnű nesplnil povinnost podle ťl. X odst. 1, 2 písm. b), c), d) tűchto VPP
a v dƳsledku toho byla ztížena možnost ơádného šetơení pojistitele podle ťl. XI
odst. 4 tűchto VPP, nebo

Právo pojistitele na úhradu vyplacené þástky

ţlánek XIII

1. Osoby, uvedené v § 32 zákona o pojistné smlouvű, které úťelnű vynaložily náklady:
a) na odvrácení vzniku bezprostơednű hrozící pojistné události nebo na zmírnűní
jejich následkƳ, mají proti pojistiteli právo na náhradu tűchto nákladƳ až do ťástky
odpovídající 1 % v pojistné smlouvű sjednaného limitu pojistného plnűní podle
ťl. VII odst. 2 písm. b) a c) tűchto VPP,
b) k jejichž vynaložení byly povinny pơi odklízení pojistnou událostí poškozeného
majetku nebo jeho zbytkƳ z dƳvodƳ hygienických, ekologických ťi bezpeťnostních,
mají proti pojistiteli právo na jejich náhradu až do ťástky odpovídající 0,1 %
v pojistné smlouvű sjednaného limitu pojistného plnűní podle ťl. VII odst. 2 písm.
b) a c) tűchto VPP.
2. Limity uvedené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto ťlánku se nevztahují na náklady
na záchranu života nebo zdraví osob, kdy osoby, které takové náklady vynaložily, mají
proti pojistiteli právo na jejich náhradu až do ťástky odpovídající 30 % sjednaného
limitu pojistného plnűní podle ťl. VII odst. 2 písm. a) tűchto VPP.
3. Limity uvedené v odst. 1 a odst. 2 tohoto ťlánku platí v souťtu pro všechny osoby,
které daný druh nákladƳ vynaložily.

ţlánek XII
ZachraƓovací náklady
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6.

5.

4.

3.

2.

f) bezdƳvodnű odmítl jako ơidiť vozidla podrobit se na výzvu policie zkoušce
na pơítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku oznaťeného
zákazem ơídit motorové vozidlo.
Pojistitel má podle § 5 odst. 3 zákona o pojistné smlouvű proti pojištűnému též
právo na náhradu toho, co za nűho plnil, jestliže nemohl odmítnout pojistné plnűní
z dƳvodƳ uvedených v § 24 téhož zákona.
Pojistitel má proti pojistníkovi právo na úhradu ťástky, kterou vyplatil z dƳvodu
škody zpƳsobené provozem vozidla, jestliže její pơíťinou byla skuteťnost, kterou pro
vűdomű nepravdivé nebo neúplné odpovűdi nemohl pojistitel zjistit pơi sjednávání
pojištűní a která byla pro uzavơení pojistné smlouvy podstatná.
Provozovatel vozidla odpovídá spoleťnű a nerozdílnű s pojištűným za pohledávku
pojistitele na náhradu vyplacené ťástky proti pojištűnému podle odstavce 1 písm. b)
nebo f) tohoto ťlánku, neprokáže-li, že nemohl jednání pojištűného ovlivnit. Právo na
náhradu vyplacené ťástky podle odstavce 1 písm. f) tohoto ťlánku proti provozovateli
vozidla nevzniká v pơípadű, kdy provozovatel vozidla utrpűl v dobű, kdy vozidlo sám
neơídil, škodu podle ťl. VII odst. 2, za kterou odpovídá pojištűný, a to do výše, ve které
mu podle zákona o pojištűní odpovűdnosti z provozu vozidla vzniklo právo na plnűní
z pojištűní odpovűdnosti.
Souťet požadovaných náhrad podle odst. 1 až 4 tohoto ťlánku nesmí být vyšší
než plnűní vyplacené pojistitelem v dƳsledku škodné události, se kterou toto právo
pojistitele souvisí.
Porušením základních povinností pơi provozu vozidla na pozemních komunikacích
ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto ťlánku se pro úťely tűchto VPP rozumí:
a) provozování vozidla, které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá
požadavkƳm bezpeťnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících
osob, pơepravovaných osob a vűcí,
b) provozování vozidla, jehož technická zpƳsobilost k provozu nebyla schválena,
c) ơízení vozidla osobou, která není držitelem pơíslušného ơidiťského oprávnűní
s výjimkou ơízení vozidla osobou, která se uťí vozidlo ơídit nebo skládá zkoušku
z ơízení vozidla, a to vždy pouze pod dohledem oprávnűného uťitele nebo ơidiťe
cviťitele individuálního výcviku,
d) ơízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz ťinnosti ơídit vozidlo, v dobű tohoto
zákazu,
e) ơízení vozidla osobou, která pơi ơízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné
nebo psychotropní látky nebo léku oznaťeného zákazem ơídit motorové vozidlo,
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1. Pro úťely tohoto pojištűní se zásilkou rozumí každá písemnost nebo penűžní ťástka,
kterou zasílá pojistitel pojistníkovi, pojištűnému, vlastníkovi vozidla a poškozenému
a pojistník, pojištűný, vlastník vozidla a poškozený pojistiteli. Pojistitel odesílá
zásilku pojistníkovi, pojištűnému, vlastníkovi vozidla nebo poškozenému na adresu
uvedenou v pojistné smlouvű nebo na adresu, kterou písemnű pojistiteli sdűlili.
Pojistník je povinen pojistiteli sdűlit každou zműnu adresy pro doruťování zásilek.
Penűžní ťástky mohou být zasílány pojistitelem na úťet, který pojistník nebo
poškozený pojistiteli sdűlili. Pojistník a další úťastníci pojištűní zasílají písemnosti do

ţlánek XV
DoruŤování

1. Pokud pojistitel uhradil za pojištűného škodu, pơechází na nűj právo pojištűného
na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho odpovűdností za škodu vzniklo proti jinému.
2. Na pojistitele pơechází právo pojištűného:
a) na vrácení vyplacené ťástky nebo na snížení dƳchodu ťi na zastavení jeho výplaty,
pokud za nűj pojistitel tuto ťástku zaplatil nebo za nűj vyplácí dƳchod,
b) na úhradu nákladƳ ơízení o náhradű škody, které mu byly pơiznány proti odpƳrci,
pokud je pojistitel za nűj zaplatil,
c) na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, a to až do výše ťástek, které za nűj
pojistitel uhradil.
3. Pojištűný je povinen bez zbyteťného odkladu písemnű pojistiteli oznámit, že nastaly
okolnosti odƳvodƔující práva uvedená v pơedchozích odstavcích a pơedat mu doklady
potơebné k uplatnűní tűchto práv.

ţlánek XIV
PƠechod práva

f) pơedání ơízení vozidla osobű uvedené v písmenu c), d) nebo e) tohoto odstavce.
7. Porušil-li pojištűný nűkterou z povinností uvedených ťl. X odst. 1, 2 písm. b) až
d), odst. 3 tűchto VPP, je pojistitel oprávnűn na nűm požadovat úhradu nákladƳ
spojených s šetơením pojistné události nebo jiných nákladƳ vyvolaných porušením
tűchto povinností. Tím není dotťeno právo pojistitele na úhradu vyplacené ťástky
podle odstavce 1 písm. e) tohoto ťlánku.
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5.

4.

3.

2.

sídla pojistitele a penűžní ťástky na úťty pojistitele, které jim sdűlí. Zasílání zásilek
se provádí prostơednictvím držitele poštovní licence, ale lze je doruťovat i osobnű.
Penűžní ťástky lze zasílat prostơednictvím penűžních ústavƳ.
Písemnost urťená pojistiteli je doruťena dnem, kdy pojistitel potvrdí její pơevzetí.
Totéž platí, pokud byla písemnost pơedána prostơednictvím pojišƩovacího
zprostơedkovatele. Penűžní ťástka urťená pojistiteli, je doruťena dnem pơipsání této
ťástky na úťet pojistitele nebo pojišƩovacího zprostơedkovatele, pokud je oprávnűn
k jejímu pơijetí nebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišƩovací zprostơedkovatel,
potvrdil pơíjem penűžní ťástky v hotovosti. Pơi úhradű penűžní ťástky prostơednictvím
držitele poštovní licence je penűžní ťástka doruťena okamžikem, kdy držitel poštovní
licence potvrdil její pơevzetí.
Písemnost pojistitele urťená pojistníkovi, pojištűnému, vlastníkovi vozidla nebo
poškozenému (dále jen „adresát“) se považuje za doruťenou dnem jejího pơevzetí
adresátem nebo dnem, kdy adresát pơevzetí písemnosti odepơel. Nebyl-li adresát
zastižen, je písemnost uložena u držitele poštovní licence, který adresáta vyzve, aby
si ji vyzvedl. Pokud si adresát písemnost v úložní dobű nevyzvedl, považuje se tato
za doruťenou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát o jejím uložení nedozvűdűl,
nebo dnem, kdy byla vrácena pojistiteli jako nedoruťitelná pro zműnu adresy,
kterou adresát pojistiteli neoznámil; to neplatí, pokud adresát prokáže, že nemohl
vyzvednout zásilku nebo oznámit pojistiteli zműnu adresy z dƳvodu hospitalizace,
lázeƔského pobytu, pobytu v cizinű nebo z jiných závažných dƳvodƳ. Penűžní
ťástka urťená adresátovi pơi bezhotovostním placení je doruťena dnem jejího
pơipsání na úťet adresáta a pơi platbű prostơednictvím držitele poštovní licence, jejím
pơedáním držiteli poštovní licence.
Doruťování podle odstavcƳ 2 a 3 se týká zásilek zasílaných na dodejku nebo formou
dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná prostơednictvím držitele
poštovní licence obyťejnou zásilkou nebo doporuťeným psaním se považuje za
doruťenou jen tehdy, prokáže-li její doruťení odesilatel nebo potvrdí-li toto doruťení
ten, komu byla urťena.
Zasílání písemností provádűné telegraÞcky, dálnopisem (faxem) nebo elektronickými
prostơedky s úťinky doruťení podle odstavce 2 a první vűty odstavce 3 je možné buŧ
na základű dohody úťastníkƳ pojištűní o zpƳsobu zasílání písemností a potvrzování
jejich pơijetí, anebo pokud doruťení adresát nepochybným zpƳsobem potvrdí (napơ.
elektronickým podpisem).
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1. Není-li dohodnuto jinak, je tơeba pro všechny právní úkony týkající se pojištűní
odpovűdnosti písemné formy.
2. Zemơe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, vstupuje do pojištűní
odpovűdnosti namísto pojistníka vlastník vozidla, a to dnem, kdy pojistník zemơel
nebo zanikl bez právního nástupce.
3. Pojištűní sjednané na základű pojistné smlouvy, jejíž souťástí jsou tyto pojistné
podmínky, se ơídí právním ơádem Ťeské republiky a pro ơešení sporƳ vzniklých pơi
tomto pojištűní jsou pơíslušné soudy Ťeské republiky. Toto platí rovnűž pro pojistná
rizika v zahraniťí, pokud právní pơedpisy státu, kde je pojistné riziko umístűno,
nestanoví použití svých pơedpisƳ.
Tyto VPP jsou platné od 1. 6. 2008

ţlánek XVI
ZávŰreŤná ustanovení

ţlánek I
Systém bonus/malus

Obsah
Systém bonus/malus
Spoluúťast pojistníka
Právo na poskytnutí asistenťních služeb
Doložka o informaťním systému ŤAP a ŤKP
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1. Škodným prƳbűhem se rozumí ťetnost pojistných událostí ve vztahu k nepơerušené
dobű trvání pojištűní odpovűdnosti. Pro úťely systému bonus/malus je škodný
prƳbűh vyjádơen jeho dobou (dále jen „doba škodného prƳbűhu“).
2. Bonusem se rozumí sleva na pojistném za kladnou dobu škodného prƳbűhu.
3. Malusem se rozumí pơirážka k pojistnému za zápornou dobu škodného prƳbűhu.
4. Systém bonus/malus vstoupil v úťinnost od 1. 1. 2000 a uplatƔuje se pro všechny
druhy vozidel.
5. Pro pơiznání bonusu nebo uplatnűní malusu je rozhodující doba škodného prƳbűhu,
která se poťítá v celých ukonťených műsících.
6. Pơi sjednávání pojištűní odpovűdnosti se vozidlo zaơazuje do základní tơídy bonusu/
malusu s dobou škodného prƳbűhu nula műsícƳ, pokud není v tűchto ZPP uvedeno
jinak.
7. Pro potơeby stanovení stupnű bonusu/malusu ťiní kladná doba škodného prƳbűhu
nejvíce plus 120 műsícƳ a záporná doba škodného prƳbűhu ťiní nejvíce mínus
60 műsícƳ. Vyšší poťty műsícƳ pojistitel zaznamenává, ale pơi stanovení stupnű
bonusu/malusu je nezohlední.

Ťlánek I
Ťlánek II
Ťlánek III
Ťlánek IV

Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou
provozem vozidla – AUTOPOJIŠTŰNÍ 06 Allianz pojišƩovny, a. s. (dále jen „VPP“), platným
od 1. dubna 2006, se sjednávají tyto Zvláštní pojistné podmínky pro pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou provozem vozidla – AUTOPOJIŠTŰNÍ 06 (dále jen „ZPP“).

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištŰní odpovŰdnosti za škodu zpƲsobenou provozem vozidla
– AUTOPOJIŠTůNÍ 06
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8. Za každou pojistnou událost se doba škodného prƳbűhu v rámci stupnice bonusu/
malusu dle odst. 10 tohoto ťlánku snižuje o 24 műsíce, tj. o dvű tơídy bonusu/malusu,
pơiťemž műsíc, ve kterém k pojistné události došlo, se do doby škodného prƳbűhu
nezapoťítává.
9. Doba škodného prƳbűhu se nesnižuje za pojistnou událost, která nastala pơi
neoprávnűném užívání cizí vűci ve smyslu § 249 tr. zákona ťi § 50 písm. b) zákona
o pơestupcích, nebo jestliže pojištűný uhradil pojistiteli ťástku, kterou pojistitel vyplatil
z dƳvodu škody zpƳsobené provozem vozidla.
10. Bonus a malus se podle doby škodného prƳbűhu ťlení do tơíd s pơíslušnou výší
bonusu/malusu:
TƠída bonusu/malusu
Doba škodného prƲbŰhu
Výše bonusu/malusu
B10 (tơída bonusu)
120 műsícƳ a více
50 %
B9
108 až 119 műsícƳ
45 %
B8
96 až 107 műsícƳ
40 %
B7
84 až 95 műsícƳ
35 %
B6
72 až 83 műsícƳ
30 %
B5
60 až 71 műsícƳ
25 %
B4
48 až 59 műsícƳ
20 %
B3
36 až 47 műsícƳ
15 %
B2
24 až 35 műsícƳ
10 %
B1
12 až 23 műsícƳ
5%
S (základní tơída)
0 až 11 műsícƳ
0%
25 %
M1 tơída malusu
-1 až -12 műsícƳ
M2
-13 až -24 műsícƳ
50 %
M3
-25 až -36 műsícƳ
75 %
M4
-37 až -48 műsícƳ
100 %
M5
-49 a více műsícƳ
150 %
11. V pơípadű splnűní podmínek majících vliv na zaơazení do pơíslušné tơídy bonusu/
malusu provede pojistitel odpovídající zműnu výše pojistného s úťinností od prvního
dne následujícího pojistného období.
12. Pơi sjednávání pojištűní odpovűdnosti se bonus/malus uplatƔuje na základű pojistiteli
odevzdaného originálu potvrzení o dobű trvání pojištűní odpovűdnosti a škodném
prƳbűhu zaniklého pojištűní, pơiťemž doba škodného prƳbűhu pơed 1. 1. 2000 se
nezapoťítává.

250-96_Autopoj06.indd 11

1. V pojistné smlouvű lze dohodnout výši spoluúťasti, kterou se pojistník v pơípadű každé
pojistné události bude podílet na pojistném plnűní, které pojistitel poškozenému
nebo poškozeným v souladu s VPP vyplatil.
2. Pokud výše pojistného plnűní vyplaceného pojistitelem v souvislosti s pojistnou
událostí bude nižší než je výše dohodnuté spoluúťasti, podílí se pojistník na pojistném
plnűní souvisejícím s pojistnou událostí jen do výše, která byla pojistitelem v souladu
s VPP skuteťnű vyplacena.
3. Pơijetím spoluúťasti od pojistníka není dotťeno právo pojistitele na úhradu vyplacené
ťástky dle ťl. XIII a XIV VPP.
4. Pokud pojistitel po pơijetí spoluúťasti od pojistníka zjistí, že dƳvod k pơijetí spoluúťasti
od pojistníka z ťásti nebo zcela odpadl, je povinen spoluúťast nebo její pơíslušnou
ťást pojistníkovi vrátit.

ţlánek II
SpoluúŤast pojistníka

13. Podle odst. 12 lze pơiműơenű postupovat i pơi odevzdání potvrzení o dobű trvání
pojištűní odpovűdnosti a škodném prƳbűhu zaniklého pojištűní vydaného zahraniťním
pojistitelem, pơiťemž doba škodného prƳbűhu pơed 1. 1. 2000 se i v tomto pơípadű
nezapoťítává.
14. Zaniklo-li pơedchozí pojištűní odpovűdnosti z dƳvodu neplacení pojistného nebo je-li
pojistník dlužníkem pojistitele, pơiznává se bonus maximálnű ve výši tơídy B 1.
15. Malus pojistitel uplatƔuje vždy, pokud z jeho záznamƳ vyplývá, že doba škodného
prƳbűhu pơedchozího v posledních pűti letech zaniklého pojištűní odpovűdnosti
téhož pojistníka byla dle tűchto ZPP záporná.
16. Pokud pojistitel zjistí dƳvody pro správné zaơazení do pơíslušné tơídy bonusu/malusu
až po sjednání pojištűní odpovűdnosti, je oprávnűn zpűtnű doúťtovat pojistníkovi
odpovídající výši pojistného. Pojistník je povinen rozdíl na pojistném doplatit.
17. Pokud se pojistitel dozví o pojistné události, která nastala v daném pojistném období
a která má vliv na zműnu tơídy bonusu/malusu až poté, co již vyhotovil pơedpis
pojistného na následující pojistné období, má pojistník povinnost rozdíl na pojistném
doplatit.
18. K jednomu vozidlu lze uplatnit pouze jedno potvrzení o dobű trvání pojištűní
odpovűdnosti a škodném prƳbűhu zaniklého pojištűní téhož pojistníka.
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Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho pojištűní odpovűdnosti
do Informaťního systému Ťeské asociace pojišƩoven (dále jen „ŤAP“) a Ťeské kanceláơe
pojistitelƳ (dále jen „ŤKP“) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv
ťlenu ŤAP a ŤKP, který je uživatelem tohoto systému. Úťelem informaťního systému
je zjišƩovat, shromažŧovat, zpracovávat, uchovávat a ťlenƳm ŤAP a ŤKP poskytovat
informace o klientech s cílem jejich ochrany a ochrany pojišƩoven. Informaťní systém
slouží i k úťelƳm evidence a statistiky.
Tyto ZPP jsou platné od 1. 4. 2006

ţlánek IV
Doložka o informaŤním systému ţAP a ţKP

Ơidiť a osoby pơepravované vozidlem s platným pojištűním odpovűdnosti mají nárok
na využívání asistenťních služeb dle DoplƔkových pojistných podmínek pro havarijní
pojištűní – AUTOPOJIŠTŰNÍ 06.

ţlánek III
Právo na poskytnutí asistenŤních služeb

Rozsah a územní platnost pojištűní
Pojištűné vűci
Výluky z pojištűní
Uzavơení pojistné smlouvy, vznik pojištűní a spoluúťast
Zműna a zánik pojištűní
Pojistné období, pojistné
Povinnosti pojistníka, pojištűného, oprávnűného uživatele vozidla a dalších
úťastníkƳ pojištűní
Práva a povinnosti pojistitele
Právní vztahy
Pojistné plnűní a jeho výpoťet
ZachraƔovací náklady
Snížení nebo odmítnutí pojistného plnűní
Výklad pojmƳ
Doruťování
Závűreťná ustanovení
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Ťlánek VIII
Ťlánek IX
Ťlánek X
Ťlánek XI
Ťlánek XII
Ťlánek XIII
Ťlánek XIV
Ťlánek XV

Ťlánek I
Ťlánek II
Ťlánek III
Ťlánek IV
Ťlánek V
Ťlánek VI
Ťlánek VII

Obsah

Pro havarijní pojištűní vozidel fyzických i právnických osob, které sjednává Allianz
pojišƩovna, a. s. (dále jen „pojistitel“), platí pơíslušná ustanovení zákona ť. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvű a o zműnű souvisejících zákonƳ (dále jen „zákon o pojistné smlouvű“),
obťanského zákoníku, tyto Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištűní vozidel
- AUTOPOJIŠTŰNÍ 06 (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojištűní
vozidel - AUTOPOJIŠTŰNÍ 06 / AUTOFLOTILY 2006 (dále jen „ZPP“) a DoplƔkové pojistné
podmínky pro havarijní pojištűní vozidel - AUTOPOJIŠTŰNÍ 06 (dále jen „DPP“), které jsou
nedílnou souťástí pojistné smlouvy. Základní havarijní pojištűní, všechna doplƔková
havarijní pojištűní uvedená v ZPP a pojištűní asistence uvedené v DPP (dále jen „pojištűní“)
jsou z hlediska zákona o pojistné smlouvű pojištűním škodovým.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro havarijní pojištŰní vozidel - AUTOPOJIŠTůNÍ 06
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1. Pojištűní podle ťlánku I odst. 1 tűchto VPP se vztahuje pouze na vozidlo uvedené
v pojistné smlouvű, jeho povinnou, pơípadnű i doplƔkovou (s vozidlem pevnű
spojenou) výbavu, dodávanou pro daný typ vozidla, je-li zahrnuta do jeho prodejní
ceny, nebo i jinou výbavu, jejíž poơízení je schopen pojistník pojistiteli doložit. Výbavu
do vozidla instalovanou až po sjednání pojištűní lze pojistit formou písemného
dodatku k pojistné smlouvű. V pojistné smlouvű nebo ZPP lze rozšíơit pojistnou
ochranu i na jiné vűci, zásadnű však vztahující se k vozidlu nebo jeho provozu.

ţlánek II
PojištŰné vŰci

1. Dle tűchto VPP lze pojistnou smlouvou sjednat pojištűní pro pơípad:
a) havárie, pơiťemž havárií se rozumí nahodilé náhlé pƳsobení vnűjších
mechanických sil na pojištűné vozidlo (náraz, stơet, pád); havárií nejsou pơípady
škod, k nimž došlo po odcizení vozidla podle písm. b) nebo po zmocnűní se vozidla
podvodem nebo zpronevűrou a škody mající pƳvod v živelní události podle písm.
c) nebo ve vandalismu podle písm. d) tohoto odstavce,
b) odcizení, pơiťemž odcizením se rozumí krádež vozidla jako celku nebo jeho
vnűjší ťásti nebo zmocnűní se vozidla, jeho vnitơního vybavení nebo vűcí v nűm
uložených krádeží vloupáním; za odcizení se považuje též loupež,
c) živelní události, pơiťemž živelní událostí se rozumí poškození nebo zniťení
vozidla nahodilým náhlým pƳsobením následujících pơírodních fyzikálních sil:
vichơice, krupobití, úder blesku, sesuv pƳdy, zơícení skal nebo zemin, sesuv nebo
zơícení lavin, povodeƔ, záplava nebo požárem a výbuchem; živelní událostí nejsou
pơípady škod, k nimž došlo po odcizení vozidla podle písm b) tohoto odstavce
nebo po zmocnűní se vozidla podvodem nebo zpronevűrou,
d) vandalismu, pơiťemž vandalismem se rozumí poškození nebo zniťení parkujícího
vozidla prokazatelnű úmyslným jednáním tơetí osoby; vandalismem nejsou
pơípady škod, k nimž došlo po odcizení vozidla podle písm. b) tohoto odstavce
nebo po zmocnűní se vozidla podvodem nebo zpronevűrou.
2. Pojištűní se vztahuje na pojistné události, které bűhem trvání pojištűní nastanou
na území Evropy vťetnű Turecka s výjimkou Bűloruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny,
není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.

ţlánek I
Rozsah a územní platnost pojištŰní

250-96_Autopoj06.indd 13

1. Pojištűní se nevztahuje na škody:
a) vzniklé úmyslným jednáním pojistníka, pojištűného nebo oprávnűného uživatele
vozidla, vťetnű osob žijících s nimi ve spoleťné domácnosti nebo odkázaných na
nű svou výživou nebo jiných osob, jednajících z podnűtu nűkteré z tűchto osob,
b) vzniklé pơi použití vozidla k trestné ťinnosti osob uvedených v ustanovení
písm a) tohoto odstavce,
c) pokud v dobű škodné události bylo vozidlo ơízeno osobou, která není držitelem
pơíslušného ơidiťského oprávnűní nebo osobou, které bylo ơidiťské oprávnűní
rozhodnutím správního orgánu odƔato nebo pozastaveno, anebo jí bylo ơízení
vozidla pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu zakázáno
nebo pokud osoba, která v dobű škodné události vozidlo ơídila, nesplƔovala
jiné právním pơedpisem stanovené podmínky k ơízení vozidla nebo nebyla
jednoznaťnű identiÞkována; tato výluka se neuplatní v pơípadű odcizení vozidla,
d) k nimž došlo v dƳsledku povstání, násilných nepokojƳ, stávek, teroristického
jednání, váleťných událostí, zásahu veơejné moci, zeműtơesení nebo jaderné
energie,
e) vzniklé pơi závodech jakéhokoli druhu a pơi soutűžích s rychlostní vložkou, jakož
i pơi pơípravných jízdách k tűmto závodƳm a soutűžím,
f) zpƳsobené poškozením ťi zniťením pneumatik, pokud nedošlo souťasnű
i k jinému poškození vozidla, ze kterého vznikla pojistiteli povinnost poskytnout
pojistné plnűní,
g) zpƳsobené pơi provádűní opravy nebo údržby vozidla nebo v pơímé souvislosti
s tűmito pracemi,
h) za které je ze zákona ťi ze smlouvy odpovűdný opravce, pơepravce nebo
dodavatel,
i) zpƳsobené v dobű od pơedání vozidla opravci nebo autobazaru do doby vrácení
vozidla jeho vlastníkovi nebo oprávnűnému uživateli vozidla,
j) zpƳsobené funkťním namáháním, pơirozeným opotơebením, únavou nebo vadou
materiálu, konstrukťní nebo výrobní vadou,

ţlánek III
Výluky z pojištŰní

2. Pojistit lze vozidlo, které podléhá registru vozidel v Ťeské republice, je vybaveno
platným ťeským technickým prƳkazem, je nepoškozeno a splƔuje podmínky provozu
na pozemních komunikacích, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
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1. Jakékoliv zműny nebo doplnűní v pojistné smlouvű jsou provádűny formou písemného
dodatku k pojistné smlouvű, a to se souhlasem obou smluvních stran.

ţlánek V
ZmŰna a zánik pojištŰní

1. Pojištűní vzniká okamžikem uzavơení pojistné smlouvy, není-li dohodnuto, že vznikne
pozdűji.
2. Návrh pojistitele lze pơijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu, a to
ve lhƳtű do 1 műsíce ode dne, kdy osoba, které byl návrh urťen, tento návrh obdržela.
Pojistná smlouva je v takovém pơípadű uzavơena, jakmile bylo pojistné zaplaceno.
V tomto pơípadű vzniká pojištűní prvním dnem po uzavơení pojistné smlouvy.
3. Není-li dohodnuto jinak, slouží pojistná smlouva jako písemné potvrzení o sjednání
pojištűní - pojistka.
4. Není-li v ZPP stanoveno nebo v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, sjednává se
pojištűní vozidla jen se spoluúťastí. Dohodnutá výše spoluúťasti vyjadơuje ťástku,
kterou se oprávnűná osoba podílí na úhradű vzniklé škody z každé pojistné události.

ţlánek IV
UzavƠení pojistné smlouvy, vznik pojištŰní a spoluúŤast

k) zpƳsobené vadou, kterou műlo vozidlo již v dobű sjednání pojištűní, a která byla
nebo mohla být známa pojistníkovi nebo pojištűnému bez ohledu na to, zda byla
známa i pojistiteli,
l) zpƳsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou a dále pơi použití vozidla, jeho
ťásti nebo výbavy jiným než výrobcem urťeným zpƳsobem nebo k úťelƳm
vojenským,
m) nebylo-li vozidlo v dobű škodné události (mající svƳj pƳvod v havárii vozidla)
k provozu zpƳsobilé,
n) zpƳsobené ťinností vozidla jako pracovního stroje vťetnű pơi jeho využití
ke sklápűní nebo k jiné manipulaci s jeho nákladem,
o) zpƳsobené vűcí pơepravovanou na anebo ve vozidle.
2. Z tohoto pojištűní nevzniká právo na pojistné plnűní za následné škody všeho druhu
(napơ. ušlého výdűlku, ušlého zisku, nemožnost používat pojištűnou vűc apod.)
a za vedlejší výlohy (náklady právního zastoupení, poštovné, expresní pơíplatky
apod.).
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2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištűní vypovűdűt do dvou műsícƳ ode dne uzavơení
pojistné smlouvy. Dnem doruťení výpovűdi poťíná bűžet osmidenní výpovűdní
lhƳta, jejímž uplynutím pojištűní zaniká. Pojistiteli náleží vždy pojistné za dobu trvání
pojištűní, ostatní nespotơebované pojistné je pojistitel povinen pojistníkovi vrátit.
Pokud však pojištűní zanikne na návrh pojistníka, náleží pojistiteli bűžné pojistné
odpovídající nejménű 1/12 roťního pojistného. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli
vždy celé.
3. Je-li sjednáno pojištűní s bűžným pojistným, zaniká pojištűní výpovűdí pojistitele
nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpovűŧ musí být doruťena alespoƔ šest
týdnƳ pơed jeho uplynutím, jinak je neplatná.
4. Pojištűní zaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.
5. Pojištűní zaniká též dnem vyznaťení zműny držitele/provozovatele vozidla
v technickém prƳkazu, s výjimkou zműny, kdy je jako držitel/provozovatel vozidla
zapisován do technického prƳkazu pojistník, není-li dohodnuto jinak. Pojistiteli náleží
vždy pojistné za dobu trvání pojištűní, nejménű však ve výši odpovídající 1/12 roťního
pojistného. Ostatní nespotơebované bűžné pojistné je pojistitel povinen pojistníkovi
vrátit. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé.
6. Zműnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištűného vozidla pojištűní nezaniká.
Práva a povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy pro pƳvodního vlastníka vozidla
pơecházejí na nového vlastníka, resp. spoluvlastníky vozidla. Pojištűní trvá dále za
stejných podmínek a pojistník je povinen seznámit pojištűného s obsahem pojistné
smlouvy.
7. Dojde-li k úmrtí pojistníka nebo jeho zániku jako právnické osoby, pơecházejí práva
a povinnosti z pojištűní na jeho právního nástupce. V pơípadű, že pojistník zemơe ťi
zanikne bez právního nástupce, pơecházejí práva a povinnosti z pojištűní na vlastníka
vozidla, a to na dobu, za kterou bylo k datu úmrtí ťi zániku pojistníka uhrazeno
pojistné. Uplynutím této doby pojištűní zanikne.
8. Zaniklo-li spoleťné jműní manželƳ smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho
z manželƳ, který uzavơel pojistnou smlouvu o pojištűní vozidla, patơícího do
spoleťného jműní manželƳ, vstupuje do pojištűní na místo zemơelého pozƳstalý
manžel, zƳstává-li nadále jeho vlastníkem nebo spoluvlastníkem.
9. Zaniklo-li spoleťné jműní manželƳ jinak, než z dƳvodƳ uvedených v odst. 8 tohoto
ťlánku, považuje se za toho, kdo uzavơel pojistnou smlouvu, ten manžel, kterému
pojištűné vozidlo pơipadlo pơi vypoơádání spoleťného jműní manželƳ.
10. Pojištűní zaniká odcizením pojištűného vozidla nebo jeho zniťením, pơípadnű
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i poskytnutím pojistného plnűní z dƳvodu totální škody na vozidle; nelze-li dobu
odcizení vozidla pơesnű urťit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile policie
pơijme oznámení o jeho odcizení. Pojistník je povinen zniťení nebo odcizení vozidla
pojistiteli prokázat. Pojistiteli náleží pojistné za dobu trvání pojištűní, nejménű však
ve výši odpovídající 1/12 roťního pojistného. Ostatní nespotơebované bűžné pojistné
je pojistitel povinen pojistníkovi vrátit. Pokud však došlo k zániku pojištűní v dƳsledku
pojistné události, za kterou pojistitel plnil, náleží pojistiteli bűžné i jednorázové
pojistné za dobu do konce pojistného roku, v nűmž došlo k zániku pojištűní. Pojistným
rokem se rozumí pravidelnű opakující se období jednoho roku, které poťiná plynout
poťátkem pojištűní.
Pojištűní zanikne dnem následujícím po marném uplynutí lhƳty stanovené
pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ťásti doruťené pojistníkovi;
tato lhƳta nesmí být kratší než jeden műsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat
upozornűní na zánik pojištűní v pơípadű nezaplacení dlužného pojistného; lhƳtu
stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ťásti lze pơed
jejím uplynutím dohodou prodloužit. Pojistiteli náleží bűžné pojistné do doby zániku
pojištűní. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé.
Ustanovení zákona o pojistné smlouvű o pơerušení pojištűní z dƳvodu neplacení
pojistného se neuplatní.
Pojistník nebo pojistitel mohou pojištűní vypovűdűt do tơí műsícƳ ode dne doruťení
oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruťení výpovűdi poťíná bűžet výpovűdní
lhƳta jednoho műsíce, jejímž uplynutím pojištűní zaniká. Pokud výpovűŧ podal
pojistník po výplatű pojistného plnűní, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného
období, ve kterém došlo k zániku pojištűní.
Pokud pojistník nebo pojištűný zodpoví pơi uzavơení pojistné smlouvy úmyslnű
nebo z nedbalosti nepravdivű nebo neúplnű písemné dotazy pojistitele týkající se
sjednávaného pojištűní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže
pơi pravdivém a úplném zodpovűzení dotazƳ by pojistnou smlouvu neuzavơel. Toto
právo mƳže pojistitel uplatnit do 2 műsícƳ ode dne, kdy takovou skuteťnost zjistil,
jinak právo zanikne. To platí i v pơípadű zműny pojistné smlouvy.
Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle
odst. 14, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocnűný zástupce nepravdivű
nebo neúplnű zodpovűdűl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištűní.
Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poťátku ruší. Pojistitel je povinen
bez zbyteťného odkladu, nejpozdűji ve lhƳtű do 30 dnƳ ode dne odstoupení
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1. Pojištűní lze sjednat na dobu neurťitou s pojistným obdobím v trvání jednoho roku,
šesti, tơí műsícƳ nebo jednoho műsíce, není-li dohodnuto jinak.
2. Pojištűní lze sjednat i na dobu urťitou v trvání nejménű tơí műsícƳ s podmínkou
jednorázové úhrady pojistného (jednorázové pojistné), není-li dohodnuto jinak.
3. Pojistník je povinen platit pojistné za pojistná období dohodnutá v pojistné smlouvű
(bűžné pojistné); v pơípadű pololetního pojistného období úťtuje pojistitel pơirážku
ve výši 3 %, v pơípadű ťtvrtletního nebo műsíťního pojistného období pơirážku ve výši
5 % k pojistnému.
4. Bűžné pojistné je splatné první den pojistného období, není-li dohodnut nebo
pojistitelem písemnű urťen pozdűjší termín jeho splatnosti. Pokud pojistné nebylo
zaplaceno vťas nebo v dohodnuté výši, má pojistitel právo na upomínací výlohy ve
výši 50,- Kť za každou odeslanou upomínku k zaplacení pojistného a úrok z prodlení.
5. Jednorázové pojistné je splatné pơi uzavơení pojistné smlouvy.
6. Pojistné pơedstavuje úplatu za pojištűní a zahrnuje pơedpokládané náklady
pojistitele na pojistné plnűní, správní náklady pojistitele, zisk a náklady na zábranu
škod se zohlednűním zejména rozsahu pojištűní, pojistného rizika, existence a výše
spoluúťasti, zpƳsobu zabezpeťení pojištűného vozidla, výše a zműny pojistné hodnoty
pojištűného vozidla a škodného prƳbűhu založeného na vlastních statistických
údajích pojistitele. Výše pojistného se urťuje podle sazeb stanovených pojistitelem,

od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odeťte to, co již
z pojištűní plnil. V pơípadű odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného
odeťítají i náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojištűní. Pojistník
nebo pojištűný, který není souťasnű pojistníkem, je ve stejné lhƳtű jako pojistitel
povinen pojistiteli vrátit ťástku vyplaceného pojistného plnűní, která pơesahuje výši
zaplaceného pojistného.
17. Pojištűní zaniká dnem doruťení oznámení o odmítnutí pojistného plnűní dle ťl. XII
odst. 4 tűchto VPP. Pojistitel má právo na bűžné pojistné za dobu do zániku pojištűní;
jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé.
18. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištűní dohodnout. V této dohodű musí být
urťen okamžik zániku pojištűní a dohodnut zpƳsob vzájemného vyrovnání závazkƳ.
19. Pojištűní zaniká rovnűž dnem trvalého vyơazení vozidla z registru vozidel v Ťeské
republice.
ţlánek VI
Pojistné období, pojistné
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Kromű povinností stanovených právními pơedpisy jsou pojistník a pojištűný zejména
povinni:
1. Pravdivű a úplnű odpovűdűt na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednání nebo
zműny pojištűní; rovnűž jsou povinni pojistiteli bez odkladu písemnű oznámit každou
zműnu ve skuteťnostech, na které byli pơi sjednání nebo zműnű pojistné smlouvy
tázáni.
2. Neprodlenű oznámit pojistiteli, že vűc byla pojištűna (u jednoho nebo u více pojistitelƳ)
pro stejný pơípad vícekrát a zároveƔ uvést pojistitele, ťíslo pojistné smlouvy, pojistné
ťástky nebo limity pojistného plnűní sjednané v ostatních pojistných smlouvách.
3. Pơed sjednáním pojištűní i v jeho prƳbűhu umožnit pojistiteli zjištűní technického
stavu vozidla jeho prohlídkou vťetnű pơedložení všech dokladƳ týkajících se vozidla
a vlastnických práv k vozidlu.
4. V pơípadű sjednání pojištűní vozidla, které nebylo pơed prvním uvedením do provozu
zakoupeno u autorizovaného prodejce v ŤR, upozornit na tuto okolnost pojistitele
a pơedložit mu doklady o pƳvodu a stavu vozidla, které si pojistitel k tomuto úťelu
vyžádá.

ţlánek VII
Povinnosti pojistníka, pojištŰného, oprávnŰného uživatele vozidla
a dalších úŤastníkƲ pojištŰní

pơiťemž pojistné je kalkulováno na základű pojistnű-matematických metod pro roťní
pojistné období.
7. Pojistitel má v souvislosti se zműnou podmínek rozhodných pro stanovení výše
pojistného právo upravit výši pojistného na další pojistné období. V takovém pơípadű
je pojistitel povinen sdűlit pojistníkovi novou výši pojistného a datum úťinnosti této
zműny nejpozdűji dva műsíce pơedem. Pokud pojistník se zműnou výše pojistného
nesouhlasí, musí svƳj nesouhlas uplatnit u pojistitele do 1 műsíce ode dne, kdy se
o navrhované zműnű výše pojistného dozvűdűl; v tomto pơípadű pojištűní zanikne
uplynutím pojistného období pơedcházejícího pojistnému období, kterého se
navrhovaná zműna pojistného týká. Pojistitel je povinen ve sdűlení o novű stanovené
výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.
8. Pokud v prƳbűhu pojištűní nastanou skuteťnosti mající vliv na výši poskytovaných
slev nebo uplatnűní pơirážek, provede pojistitel odpovídající zműnu výše pojistného
s úťinností nejpozdűji od prvního dne následujícího pojistného období.
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5. Umožnit pojistiteli ovűơení pravdivosti a úplnosti sdűlených údajƳ, jakož i pơedložených
dokladƳ a vűcí.
6. Pokud dojde k podstatnému zvýšení nebo snížení pojistného rizika (ťl. XIII odst. 1
tűchto VPP), má pojistník povinnost takovou zműnu bezodkladnű oznámit pojistiteli
a uhradit pojistné, které mu pojistitel v souvislosti s tím novű stanoví. Povinnost
oznámit tuto zműnu má pojištűný, je-li osobou odlišnou od pojistníka.
7. Dbát na to, aby pojistná událost nenastala; zejména nesműjí ơídit pojištűné vozidlo pod
vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku oznaťeného zákazem
ơídit motorové vozidlo, požívat alkohol, uvedené látky nebo léky ani po nehodű
po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištűní, zda pơed jízdou nebo bűhem jízdy tyto
požili, a porušovat povinnosti sműơující k odvrácení nebo zmenšení nebezpeťí, které
jsou jim uloženy právními pơedpisy nebo pojistnou smlouvou; stejnű tak nesműjí
strpűt porušování tűchto povinností ze strany tơetích osob.
8. Udržovat vozidlo v ơádném technickém a výrobcem pơedepsaném stavu.
9. Ihned nahlásit policii každou událost, se kterou je spojen požadavek oprávnűné
osoby na plnűní z pojištűní, pokud k ní došlo v souvislosti s dopravní nehodou,
trestným ťinem ťi pơestupkem; dojde-li k odcizení vozidla mimo území ŤR,
jsou povinni takovou událost bez zbyteťného odkladu oznámit též Policii ŤR
v místű trvalého pobytu nebo sídla vlastníka vozidla a požadovat na Policii ŤR
zavedení odcizeného vozidla do pátracího systému; nesplnűní tűchto povinností
se považuje za znemožnűní nebo ztížení šetơení z viny oprávnűné osoby ve
smyslu ťl. VIII odst. 2 poslední vűta; tato oznamovací povinnost platí i ve vztahu
k ostatním orgánƳm (obecnímu úơadu, inspekci požární ochrany, inspekci
životního prostơedí apod.), pokud je uložena právním pơedpisem a pokud souvisí
s pojistnou událostí.
10. Bez zbyteťného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala událost, se kterou je spojen
požadavek oprávnűné osoby na plnűní z pojištűní, podat pravdivé vysvűtlení o jejím
vzniku a rozsahu jejích následkƳ, pơedložit potơebné doklady, které si pojistitel vyžádá
a umožnit mu poơízení kopií tűchto dokladƳ.
11. V pơípadű poškození vozidla, se kterým je spojen požadavek oprávnűné osoby na
plnűní z pojištűní, provést jeho opravu v opravnű urťené pojistitelem nebo pojistiteli
umožnit prohlídku poškozeného vozidla a bez jeho souhlasu neodstraƔovat škodu
vzniklou na vozidle (opravovat poškozené vozidlo); to však neplatí, bylo-li odstranűní
škody nutné z bezpeťnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných
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ţlánek VIII
Práva a povinnosti pojistitele
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Pojistitel je povinen:
1. Po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnűní z pojištűní, bez
zbyteťného odkladu zahájit šetơení nutné ke zjištűní rozsahu jeho povinnosti plnit.
Pojistné plnűní je splatné do 15 dnƳ po skonťení tohoto šetơení. Šetơení je skonťeno,
jakmile pojistitel sdűlí jeho výsledky oprávnűné osobű.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

dƳvodƳ nebo k tomu, aby se rozsah škody nezvűtšoval; i v takových pơípadech je však
nutné existenci tűchto dƳvodƳ prokázat a uschovat poškozené ťásti vozidla do doby
jejich prohlídky pojistitelem.
Umožnit pojistiteli provést potơebná šetơení o pơíťinách vzniklé škody, o okolnostech
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnűní, jeho rozsahu a výše, vťetnű
prohlídky pojištűné vűci, obhlídky místa škodné události, poơízení obrazové
dokumentace poškozené vűci a místa škodné události, odebrání potơebných vzorkƳ
poškozených vűcí, zabezpeťovacích zaơízení pro úťely expertního zkoumání, ťi jiného
odborného posouzení.
V pơípadű odcizení vozidla odevzdat pojistiteli doklady od vozidla (zejména technický
prƳkaz), dále veškeré sady klíťƳ od zámkƳ (i pơídavných) vťetnű ovladaťƳ imobilizeru
a dálkového ovládání zámkƳ, které byly výrobcem, prodejcem ťi pơedchozím
vlastníkem vozidla spoleťnű s vozidlem dodány ťi dodateťnű poơízeny.
Dojde-li k pojistné události, uťinit opatơení, aby škoda související s touto pojistnou
událostí se již nezvűtšovala.
Uťinit opatơení, aby nedošlo k promlťení nebo zániku práva na náhradu škody, které
podle § 33 zákona o pojistné smlouvű pơechází na pojistitele.
V souvislosti s šetơením pojistné události zplnomocnit v pơípadű potơeby pojistitele
k samostatnému jednání se všemi dotťenými orgány a institucemi.
Pokud po pojistné události nebo po výplatű pojistného plnűní zjistí, že se našel
ztracený nebo odcizený majetek, kterého se pojistná událost týká, oznámit takovou
skuteťnost bez zbyteťného odkladu pojistiteli.
Prokázat na výzvu pojistitele provedení oprav, ke kterým došlo na vozidle v dobű
od poťátku pojištűní.
Pojistník a pojištűný jsou povinni zajistit dodržování povinností uvedených
v pơedchozích odstavcích, s výjimkou odst. 1 a 4, i ze strany všech oprávnűných
uživatelƳ vozidla (dále jen „uživatel vozidla“), jakož i dalších úťastníkƳ pojištűní.
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4. Jestliže pojištűný má proti jinému právo na náhradu škody zpƳsobenou pojistnou
událostí, pơechází jeho právo na pojistitele, a to až do výše pojistného plnűní, jež mu
pojistitel poskytl (§ 33 zákona o pojistné smlouvű).

3. Pokud oprávnűná osoba postoupí pojistné plnűní jako pohledávku jinému nebo toto
pojistné plnűní zastaví nebo jinak zajistí ve prospűch jiného pơed skonťením šetơení,
není pojistitel tímto jednáním oprávnűné osoby vázán.

1. Pojistník mƳže uzavơít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištűného, který je
osobou odlišnou od pojistníka. V takovém pơípadű je pojistník povinen seznámit
pojištűného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištűní jeho pojistného
rizika.
2. Právo na pojistné plnűní mƳže pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže splnűní
povinnosti podle odst. 1 tohoto ťlánku a jestliže prokáže, že mu byl k pơijetí pojistného
plnűní dán souhlas pojištűného, popơípadű zákonného zástupce takové osoby, není-li
zákonným zástupcem pojistník sám.

ţlánek IX
Právní vztahy

2. Ukonťit šetơení do 3 műsícƳ po tom, co mu byla tato událost podle odst. 1 tohoto
ťlánku oznámena. NemƳže-li ukonťit šetơení ve lhƳtű podle vűty prvé, je pojistitel
povinen sdűlit osobű, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnűní,
dƳvody, pro které nelze šetơení ukonťit, a je-li povinnost plnit nesporná, poskytnout
jí na její žádost pơiműơenou zálohu. LhƳtu podle vűty prvé lze dohodou prodloužit.
Tato lhƳta nebűží, je-li šetơení znemožnűno nebo ztíženo z viny oprávnűné osoby,
pojistníka nebo pojištűného.
3. Umožnit pojistníkovi a pojištűnému nahlédnout do podkladƳ, které pojistitel
v souvislosti s šetơením pojistné události shromáždil a pokud o to požádají, výsledky
šetơení s nimi projednat.
4. Pokud byly náklady šetơení podle odst. 1 tohoto ťlánku, vynaložené pojistitelem,
vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností úťastníkƳ pojištűní, má pojistitel právo
požadovat na tom, kdo povinnost porušil, pơiműơenou náhradu.
5. Zachovávat mlťenlivost o skuteťnostech týkajících se pojištűní, jakož i o skuteťnostech, které se dozví pơi sjednávání pojištűní, jeho správű a pơi likvidaci pojistných
událostí.

17

7.9.2009 8:59:04

1. V pơípadű poškození vozidla se pojistným plnűním rozumí úťelnű vynaložené náklady
na opravu za použití nových náhradních dílƳ nebo ťástí vozidla a na odtah pojištűného
vozidla, maximálnű však do výše obvyklé ceny vozidla v ŤR v dobű bezprostơednű
pơed škodnou událostí, a to po odeťtení dohodnuté spoluúťasti dle ťl. IV odst. 4
tűchto VPP, pokud není v ZPP stanoveno nebo v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
2. V pơípadű totální škody ťi odcizení vozidla se pojistným plnűním rozumí náklady
na poơízení vozidla stejného druhu a kvality v ŤR snížené o ťástku odpovídající stupni
opotơebení ťi jiného znehodnocení s pơihlédnutím k dané situaci na trhu v ŤR (obvyklá
cena v dobű bezprostơednű pơed škodnou událostí) a o hodnotu použitelných zbytkƳ
(dle odst. 3 tohoto ťlánku); pơiťemž výsledná ťástka se dále snižuje o výši dohodnuté
spoluúťasti (dle ťl. IV odst. 4 tűchto VPP) a ťástku pơedstavující rozdíl mezi již
uhrazeným pojistným a pojistným za dobu do konce pojistného roku, v nűmž došlo
k zániku pojištűní (ťl. V odst. 10 tűchto VPP), pokud není v ZPP stanoveno nebo
v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
3. Není-li dohodnuto jinak, zƳstávají použitelné zbytky vozidla, které bylo poškozeno
nebo na kterém vznikla totální škoda pojistnou událostí tomu, komu bylo vyplaceno
pojistné plnűní, pơiťemž zƳstatková hodnota tűchto zbytkƳ pơedstavující ťástku,
za kterou je možné zbytky zpenűžit, bude z tohoto pojistného plnűní odeťtena.
4. Pokud byla vűc pojištűna pro stejný pơípad u více pojistitelƳ, je pojistitel, pokud obdržel
oznámení o vzniku pojistné události jako první, povinen poskytnout pojistné plnűní
za celou škodu, nejvíce však do výše obvyklé ceny vozidla v dobű bezprostơednű pơed
škodnou událostí; ostatní pojistitele, o nichž se dozvűdűl, o tomto pojistném plnűní
informuje.
5. Spoluúťast se z náhrady vzniklé škody z pojistné události odeťítá samostatnű pro
každý pơípad (ťl. I odst. 1 tűchto VPP) z nűhož se pojistné plnűní vyplácí.
6. Za pojistnou událost, kde výše škody je nižší než dohodnutá spoluúťast, se pojistné
plnűní neposkytuje.
7. Pokud v dƳsledku vzniku pojistné události z pojištűní pro pơípad odcizení pojištűného
vozidla (ťl. I odst. 1 písm. b) tűchto VPP) poskytl pojistitel pojistné plnűní, nepơechází
na nűj vlastnictví nalezeného pojištűného vozidla (vűci), není-li dohodnuto jinak.
Pokud vlastnické právo k nalezenému pojištűnému majetku nepơešlo na pojistitele,
je oprávnűná osoba povinna pojistné plnűní pojistiteli vrátit po odeťtení pơiműơených

ţlánek X
Pojistné plnŰní a jeho výpoŤet
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1. Porušil-li pơi sjednávání pojištűní nebo pơi zműnű pojistné smlouvy pojistník nebo
pojištűný nűkterou z povinností uvedených v zákonű o pojistné smlouvű, tűchto VPP
(ZPP) nebo v pojistné smlouvű a bylo-li v dƳsledku toho stanoveno nižší pojistné,
mƳže pojistitel pojistné plnűní pơiműơenű snížit.
2. Pokud műlo porušení povinností uvedených v zákonű o pojistné smlouvű, tűchto
VPP (ZPP) nebo v pojistné smlouvű podstatný vliv na vznik pojistné události, její
prƳbűh nebo na zvűtšení rozsahu jejích následkƳ, anebo na zjištűní nebo urťení výše
pojistného plnűní, mƳže pojistitel pojistné plnűní snížit úműrnű tomu, jaký vliv műlo
toto porušení na rozsah povinnosti plnit.

1. Osoby, uvedené v § 32 zákona o pojistné smlouvű, které úťelnű vynaložily náklady:
a) na odvrácení vzniku bezprostơednű hrozící pojistné události nebo na zmírnűní
jejich následkƳ, mají proti pojistiteli právo na náhradu tűchto nákladƳ až do ťástky
odpovídající 10% ze sjednané pojistné ťástky nebo limitu pojistného plnűní.
b) k jejichž vynaložení byly povinny pơi odklízení pojistnou událostí poškozeného
majetku nebo jeho zbytkƳ z dƳvodƳ hygienických, ekologických ťi bezpeťnostních,
mají proti pojistiteli právo na jejich náhradu až do ťástky odpovídající 1%
ze sjednané pojistné ťástky nebo limitu pojistného plnűní.
2. Limity uvedené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto ťlánku se nevztahují na náklady
na záchranu života nebo zdraví osob, kdy osoby, které takové náklady vynaložily,
mají proti pojistiteli právo na náhradu tűchto nákladƳ až do ťástky odpovídající 30 %
sjednané pojistné ťástky nebo limitu pojistného plnűní.
3. Limity uvedené v odst. 1 a odst. 2 platí v souťtu pro všechny osoby, které daný druh
nákladƳ vynaložily.
ţlánek XII
Snížení nebo odmítnutí pojistného plnŰní

nákladƳ, které musela vynaložit na opravu závad vzniklých v dobű, kdy byla zbavena
možnosti s majetkem nakládat.
8. Pojistitel je oprávnűn zapoťíst proti pojistnému plnűní dlužné ťástky pojistného a jiné
splatné pohledávky z pojištűní.
9. Pojistné plnűní je splatné v Ťeské republice a v tuzemské műnű, není-li dohodnuto
jinak.
ţlánek XI
ZachraƓovací náklady
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Pro úťely tohoto pojištűní je rozhodující následující výklad pojmƳ:
1. Vozidlem se rozumí motorové (silniťní nekolejové vozidlo s vlastním pohonem)
nebo pơípojné vozidlo (silniťní nekolejové vozidlo bez vlastního pohonu, které je
pơipojováno k motorovému vozidlu). Vozidlem urťeným ke zvláštnímu úťelu se
rozumí vozidlo, jehož používání je spojeno s podstatnű zvýšeným pojistným rizikem;
jedná se zejména o následující druhy použití vozidla: vozidlo s právem pơednostní
jízdy (vyjma sanitního vozu), vozidlo urťené k provozování taxislužby, k pơepravű
nebezpeťných vűcí, k pronájmu (autopƳjťovna), k výcviku ơidiťƳ nebo k odvozu
komunálního odpadu a zabezpeťení sjízdnosti, schƳdnosti a ťistoty pozemních
komunikací, pancéơované vozidlo urťené k pơepravű cenin. V pojistné smlouvű musí
být odpovídající druh použití vozidla vždy uveden.
2. PojištŰním škodovým se rozumí pojištűní, jehož úťelem je náhrada škody vzniklé
v dƳsledku pojistné události.

ţlánek XIII
Výklad pojmƲ

3. Pojistitel je oprávnűn pojistné plnűní vždy snížit,
a) pokud v dobű škodné události bylo vozidlo ơízeno osobou pod vlivem alkoholu,
omamné nebo psychotropní látky nebo léku oznaťeného zákazem ơídit motorové
vozidlo nebo se tato osoba bezdƳvodnű odmítla podrobit na výzvu policie zkoušce
na jejich pơítomnost anebo pokud svým jednáním po škodné události provedení
takové zkoušky znemožnila,
b) pơi nesplnűní povinnosti vyplývající z ťl. VII odst. 11 tűchto VPP.
4. Pojistitel je oprávnűn plnűní z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže
a) pơíťinou pojistné události byla skuteťnost, o které se dozvűdűl až po vzniku
pojistné události a kterou nemohl zjistit pơi sjednávání pojištűní nebo jeho zműnű
v dƳsledku úmyslnű nebo z nedbalosti nepravdivű nebo neúplnű zodpovűzených
písemných dotazƳ, a jestliže by pơi znalosti této skuteťnosti v dobű uzavơení
pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavơel, nebo ji uzavơel za jiných podmínek,
nebo
b) oprávnűná osoba uvede pơi uplatƔování práva na plnűní z pojištűní vűdomű
nepravdivé nebo hrubű zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo
podstatné údaje týkající se této události zamlťí.
Dnem doruťení oznámení o odmítnutí pojistného plnűní pojištűní zanikne.
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3. Pojistitelem se rozumí Allianz pojišƩovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
Ťeská republika.
4. Pojistníkem se rozumí ten, kdo uzavơel s pojistitelem pojistnou smlouvu obsahující
základní ťi doplƔkové havarijní pojištűní dle tűchto VPP a ZPP.
5. PojištŰným se rozumí ten, na jehož majetek se sjednané pojištűní vztahuje.
6. Držitelem/provozovatelem vozidla se rozumí osoba uvedená jako držitel/
provozovatel v technickém prƳkazu pojištűného vozidla.
7. OprávnŰnou osobou se rozumí osoba, které v dƳsledku pojistné události vznikne dle
tűchto VPP, ZPP a DPP právo na pojistné plnűní a je jako vlastník vozidla uvedena
v pojistné smlouvű, není-li v ZPP nebo DPP stanoveno, ťi v pojistné smlouvű
dohodnuto jinak.
8. ÚŤastníkem pojištŰní se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále
pojištűný a každá další osoba, které z pojištűní vzniklo právo nebo povinnost, zejména
oprávnűná osoba, vlastník vozidla, držitel/provozovatel vozidla, jakož i ostatní
oprávnűní uživatelé vozidla.
9. Pojistným obdobím je dohodnuté období, za které se platí pojistné.
10. Pojistným rizikem se rozumí míra pravdűpodobnosti vzniku pojistné události
v rozsahu pojištűní dle ťl. I odst. 1 tűchto VPP.
11. OprávnŰným uživatelem vozidla je osoba, která jako vlastník nebo se souhlasem
vlastníka nebo jím zplnomocnűné osoby pojištűné vozidlo užívá.
12. Pojistnou hodnotou se rozumí nejvyšší možná majetková újma, která mƳže
v dƳsledku pojistné události nastat. Pojistnou hodnotu pojištűného vozidla
pơedstavuje jeho obvyklá cena, kterou má vozidlo v dobű, ke které se urťuje jeho
hodnota.
13. Pojistnou Ťástkou se rozumí horní hranice pojistného plnűní pơi jedné pojistné
události, není-li v ZPP stanoveno ťi v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
14. Limitem pojistného plnŰní se rozumí horní hranice pojistného plnűní v pơípadű
doplƔkových havarijních pojištűní dle ZPP, a to pơi jedné pojistné události, není-li
v ZPP stanoveno ťi v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
15. Obvyklou cenou se pro úťely pojištűní rozumí cena vozidla nebo vűci, za kterou by
bylo možné vozidlo nebo vűc poơídit na trhu v ŤR v téže jakosti a stupni opotơebení
ťi jiném znehodnocení ke dni ocenűní, zjištűná dle obecnű uznávaných ceníkƳ
vozidel.
16. Škodnou událostí se rozumí skuteťnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být
dƳvodem vzniku práva na pojistné plnűní dle tűchto VPP a ZPP.
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17. Pojistnou událostí je taková nahodilá skuteťnost, s níž ustanovení tűchto VPP nebo
ZPP spojují vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnűní.
18. Totální škoda je taková škoda, pơi níž souťet všech nákladƳ na opravu dle technologie
výrobce a na odtah pojištűného vozidla (vťetnű danű z pơidané hodnoty) pơevyšuje
obvyklou cenu vozidla (vťetnű danű z pơidané hodnoty) v ŤR v dobű bezprostơednű
pơed škodnou událostí.
19. Parciální škoda je taková škoda, která nedosahuje výše totální škody podle odst. 18
tohoto ťlánku.
20. Krádeží se rozumí neoprávnűné zmocnűní se vozidla nebo jeho vnűjší ťásti v úmyslu
s vozidlem nebo jeho ťástí trvale nebo pơechodnű nakládat, za podmínky, že vozidlo
bylo v dobű škodné události ơádnű zajištűno proti odcizení. Krádeží není zmocnűní
se vozidla nebo jeho ťásti podvodem nebo neoprávnűným pơisvojením si svűơeného
vozidla (zpronevűra).
21. Krádeží vloupáním se rozumí násilné vniknutí do vozidla a zmocnűní se vozidla,
jeho vnitơní ťásti nebo v nűm uložené vűci s úmyslem trvale nebo pơechodnű s nimi
nakládat za podmínky, že vozidlo bylo v dobű škodné události ơádnű zajištűno proti
odcizení a pachatel prokazatelnű pơekonal pơekážku chránící vozidlo, jeho ťásti
a v nűm uložené vűci pơed odcizením.
22. Loupeží se rozumí neoprávnűné zmocnűní se vozidla, jeho ťástí, anebo vűcí v nűm
uložených tak, že proti uživateli vozidla bylo užito násilí nebo pohrƳžky bezprostơedního násilí.
23. VichƠicí se rozumí proudűní vűtrƳ o rychlosti vűtší než 75 km/h.
24. Krupobitím se rozumí jev, kdy kousky ledu vzniklé kondenzací atmosférické vlhkosti
po dopadu na pojištűné vozidlo zpƳsobí jeho poškození nebo zniťení.
25. Úderem blesku se rozumí zásah blesku (atmosferického výboje) do pojištűného
vozidla.
26. Sesuvem pƲdy, zƠícením skal nebo zemin se rozumí nahodilý pohyb této hmoty.
27. Sesuvem nebo zƠícením laviny se rozumí jev, kdy se masa snűhu nebo ledu náhle
uvede do pohybu.
28. Povodní se rozumí pơechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku ťi vodní nádrže,
zpƳsobující zaplavení menších ťi vűtších ploch (územních celkƳ) vodou, která se
vylila z vodních tokƳ ťi vodních nádrží nebo jejich bơehy ťi hráze protrhla.
29. Záplavou se rozumí zaplavení urťitého území postrádajícího pơirozené odtoky vodou
s následným vytvoơením stojící nebo proudící vodní plochy.
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1. Pro úťely tohoto pojištűní se zásilkou rozumí každá písemnost nebo penűžní ťástka,
kterou zasílá pojistitel pojistníkovi, pojištűnému nebo oprávnűné osobű a pojistník,
pojištűný nebo oprávnűná osoba pojistiteli. Pojistitel odesílá pojistníkovi, pojištűnému
a oprávnűné osobű zásilku na adresu uvedenou v pojistné smlouvű nebo na adresu,
kterou písemnű pojistiteli sdűlili. Pojistník je povinen pojistiteli sdűlit každou zműnu
adresy pro doruťování zásilek. Penűžní ťástky mohou být zasílány pojistitelem
na úťet, který pojistník nebo oprávnűná osoba pojistiteli sdűlili. Pojistník, pojištűný
a oprávnűná osoba zasílají písemnosti do sídla pojistitele a penűžní ťástky na úťty
pojistitele, které jim sdűlí. Zasílání zásilek se provádí prostơednictvím držitele poštovní
licence, ale lze je doruťovat i osobnű. Penűžní ťástky lze zasílat prostơednictvím
penűžních ústavƳ.
2. Písemnost urťená pojistiteli je doruťena dnem, kdy pojistitel potvrdí její pơevzetí.
Totéž platí, pokud byla písemnost pơedána prostơednictvím pojišƩovacího
zprostơedkovatele. Penűžní ťástka urťená pojistiteli je doruťena dnem pơipsání této
ťástky na úťet pojistitele nebo pojišƩovacího zprostơedkovatele, pokud je oprávnűn
k jejímu pơijetí a nebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišƩovací zprostơedkovatel,
pokud je oprávnűn k jejímu pơijetí, potvrdil pơíjem penűžní ťástky v hotovosti. Pơi
úhradű penűžní ťástky prostơednictvím držitele poštovní licence je penűžní ťástka
doruťena okamžikem, kdy držitel poštovní licence potvrdil její pơevzetí.

ţlánek XIV
DoruŤování

30. Požárem se rozumí oheƔ vzniklý mimo urťené ohništű nebo oheƔ, který urťené
ohništű opustil a vlastní silou se rozšíơil, popơípadű byl pachatelem založen nebo
rozšíơen. Za požár se nepovažují úťinky užitkového ohnű nebo sálavého tepla
a doutnání s omezeným pơístupem vzduchu.
31. Výbuchem se rozumí náhlý niťivý projev tlakové síly spoťívající v rozpínavosti
plynu nebo par. Výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motoru nebo
aerodynamický tơesk.
32. Pojišƨovacím zprostƠedkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která
provádí odbornou ťinnost sműơující k uzavírání pojistných smluv a k provádűní
dalších ťinností s tím souvisejících. Postavení pojišƩovacích zprostơedkovatelƳ,
jejich práva a povinnosti upravuje zákon o pojišƩovacích zprostơedkovatelích
a samostatných likvidátorech pojistných událostí.
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1. Není-li dohodnuto jinak, je tơeba pro všechny právní úkony týkající se pojištűní
písemné formy.
2. Právo na pojistné plnűní se promlťí nejpozdűji za 3 roky; promlťecí doba práva
na pojistné plnűní poťíná bűžet za 1 rok po vzniku pojistné události.
3. Pojištűní sjednané na základű pojistné smlouvy, jejíž souťástí jsou tyto pojistné
podmínky, se ơídí právním ơádem Ťeské republiky a pro ơešení sporƳ vzniklých pơi
tomto pojištűní jsou pơíslušné soudy Ťeské republiky. Toto platí rovnűž pro pojistná
rizika v zahraniťí, pokud právní pơedpisy státu, kde je pojistné riziko umístűno,
nestanoví použití svých pơedpisƳ.
Tyto VPP jsou platné od 1. 4. 2006

3. Písemnost pojistitele urťená pojistníkovi, pojištűnému nebo oprávnűné osobű (dále jen
„adresát“) se považuje za doruťenou dnem jejího pơevzetí adresátem nebo dnem, kdy
adresát pơevzetí písemnosti odepơel. Nebyl-li adresát zastižen, je písemnost uložena
u držitele poštovní licence, který adresáta vyzve, aby si ji vyzvedl. Pokud si adresát
písemnost v úložní dobű nevyzvedl, považuje se tato za doruťenou dnem, kdy byla
uložena, i když se adresát o jejím uložení nedozvűdűl, nebo dnem, kdy byla vrácena
pojistiteli jako nedoruťitelná pro zműnu adresy, kterou adresát pojistiteli neoznámil;
to neplatí, pokud adresát prokáže, že nemohl vyzvednout zásilku nebo oznámit
pojistiteli zműnu adresy z dƳvodu hospitalizace, lázeƔského pobytu, pobytu v cizinű
nebo z jiných závažných dƳvodƳ. Penűžní ťástka urťená adresátovi pơi bezhotovostním
placení je doruťena dnem jejího pơipsání na úťet adresáta a pơi platbű prostơednictvím
držitele poštovní licence, jejím pơedáním držiteli poštovní licence.
4. Doruťování podle odstavcƳ 2 a 3 se týká zásilek zasílaných na dodejku nebo formou
dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná prostơednictvím držitele
poštovní licence obyťejnou zásilkou nebo doporuťeným psaním se považuje
za doruťenou jen tehdy, prokáže-li její doruťení odesilatel nebo potvrdí-li toto
doruťení ten, komu byla urťena.
5. Zasílání písemností provádűné telegraÞcky, dálnopisem (faxem) nebo elektronickými
prostơedky s úťinky doruťení podle odstavce 2 a první vűty odstavce 3 je možné buŧ
na základű dohody úťastníkƳ pojištűní o zpƳsobu zasílání písemností a potvrzování
jejich pơijetí, anebo pokud doruťení adresát nepochybným zpƳsobem potvrdí (napơ.
elektronickým podpisem).
ţlánek XV
ZávŰreŤná ustanovení
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Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištűní vozidel – AUTOPOJIŠTŰNÍ 06
Allianz pojišƩovny, a. s. (dále jen „VPP“), platným od 1. dubna 2006, se pro základní
havarijní pojištűní a doplƔková havarijní pojištűní sjednávají tyto Zvláštní pojistné
podmínky pro havarijní pojištűní vozidel – AUTOPOJIŠTŰNÍ 06 (dále jen „ZPP“).

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro havarijní pojištŰní vozidel - AUTOPOJIŠTůNÍ 06
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1. Podmínkou sjednání základního havarijního pojištűní vozidla pro pơípad odcizení je
vybavení pojištűného vozidla imobilizerem nebo vhodným pơídavným mechanickým
zabezpeťením.
2. V pơípadű, že je osobní nebo nákladní automobil s celkovou hmotností do 3.500 kg
vybaven níže uvedenými zabezpeťovacími systémy, poskytne pojistitel obchodní
slevu z pojistného v rámci kombinací A nebo C dle ťlánku II tohoto oddílu.
a) za pojistitelem akceptované neodstranitelné oznaťení všech oken (vyjma malých
trojúhelníkových) pojištűného vozidla jeho (sedmnáctimístným) ťíslem VIN (dále
jen „Oznaťení oken VIN“).
b) za pojistitelem akceptované mechanické zaơízení pevnű spojené s pojištűným
vozidlem bránící neoprávnűnému použití vozidla tím, že blokuje ơazení

ţlánek III
Vybavení vozidla zabezpeŤovacím zaƠízením

A. Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus
B. Havárie a živelní událost
C. Odcizení, vandalismus a živelní událost

V souladu s ťl. I VPP lze sjednat základní havarijní pojištűní pro jednu z následujících
kombinací:

ţlánek II
Sjednávaný rozsah pojištŰní

Pro potơeby výpoťtu ceny pojistného se pơi sjednávání pojištűní vychází:
a) z ceny nového vozidla vŤetnŰ výbavy - u vozidel mladších jednoho roku od data
první registrace,
b) z ceny ojetého vozidla vŤetnŰ výbavy - u vozidel starších jednoho roku od data první
registrace.

ţlánek I
Vliv výchozí ceny vozidla na výpoŤet pojistného

ODDÍL I
Základní havarijní pojištŰní
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pơevodových stupƔƳ a je demontovatelné jen za použití speciálního náơadí (dále
jen „Mechanické zabezpeťení“),
c) za pojistitelem akceptovaný elektronický zabezpeťovací systém bezprostơednű
informující prostơednictvím signálu GSM vlastníka vozidla, jeho provozovatele
pơípadnű souťasnű i další osoby o neoprávnűném vniknutí do vozidla, resp. jeho
odcizení a umožƔující odcizené vozidlo prostơednictvím signálu GSM vyhledat
(dále jen „Vyhledávací zaơízení MOBIL“),
d) za pojistitelem akceptovaný elektronický zabezpeťovací systém bezprostơednű
informující prostơednictvím signálu GSM ťi GPS operátora provozovatele zabezpeťovacího systému pơípadnű i další osoby o neoprávnűném vniknutí do vozidla,
resp. jeho odcizení a umožƔující odcizené vozidlo prostơednictvím signálu GSM,
GPS nebo aktivního lokalizátoru vyhledat (dále jen „Vyhledávací zaơízení OPERÁTOR“),
pơiťemž slevy dle písm. c) a d) jsou poskytovány alternativnű.
3. Pojistník je povinen na výzvu pojistitele prokázat instalování a v pơípadű poskytnutí
slevy dle odst. 2 písm. b) až d) tohoto ťlánku též funkťnost zabezpeťovacího zaơízení
ve vozidle a oprávnit montážní Þrmu respektive i operátora zabezpeťovacího zaơízení
k pơedávání informací o jeho funkťnosti pojistiteli. Pokud v prƳbűhu pojištűní nebo
i pozdűji vyjde najevo, že nűkterá ze slev dle odst. 2 písm. a) až d) tohoto ťlánku byla
poskytnuta neoprávnűnű, má pojistitel právo upravit výši pojistného, a to i zpűtnű.
Ke zpűtné úpravű pojistného pojistitel nepơistoupí, pokud z dƳvodu nevybavení
vozidla zabezpeťovacím zaơízením nevznikla pojistiteli povinnost plnit dle odst. 4
tohoto ťlánku.
4. Ke vzniku povinnosti pojistitele plnit z pojištűní pro pơípad odcizení je nezbytné:
a) aby oprávnűný uživatel vozidla (dále jen „uživatel vozidla“) pơi každém opuštűní
vozidla toto ơádnű uzamkl a zabezpeťil proti vniknutí a odcizení k tomu výrobcem
vozidla urťeným, jakož i pojistitelem pơedepsaným (odst. 1 tohoto ťlánku),
pơípadnű i dohodnutým (odst. 2, písm. b) až d) tohoto ťlánku) zabezpeťovacím
zaơízením.
b) vydat pojistiteli veškeré sady klíťƳ od zámkƳ (i pơídavných) vťetnű ovladaťƳ
imobilizeru a dálkového ovládání zámkƳ, které byly výrobcem, prodejcem
ťi pơedchozím vlastníkem vozidla spoleťnű s vozidlem dodány ťi dodateťnű
poơízeny, nebo hodnovűrnű pojistiteli doložit dƳvod, proť tak nelze uťinit;
ke vzniku povinnosti pojistitele plnit nedojde, pokud se prokáže, že odevzdané
klíťe nebo ovladaťe k vozidlu nenáležely.
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1. Škodným prƳbűhem se rozumí ťetnost pojistných událostí z pojištűní pro pơípad
havárie ve vztahu k nepơerušené dobű trvání základního havarijního pojištűní. Pro
úťely systému bonus/malus je škodný prƳbűh vyjádơen jeho dobou (dále jen „doba
škodného prƳbűhu“).
2. Bonusem se rozumí sleva ze základního pojistného za kladnou dobou škodného
prƳbűhu.
3. Malusem se rozumí pơirážka k základnímu pojistnému za zápornou dobu škodného
prƳbűhu.
4. Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, uplatƔuje se systém bonus/malus
pro všechny druhy vozidel, u kterých je sjednáno základní havarijní pojištűní pro
kombinace A nebo B dle ťlánku II, oddíl I tűchto ZPP, pokud ke sjednání pojištűní
dochází na základű individuální pojistné smlouvy. Na pojištűní pro ostatní pơípady,
jakož i na vozidla vstupující do pojištűní na základű skupinové pojistné smlouvy, se
tento systém nevztahuje.
5. Pro pơiznání bonusu nebo uplatnűní malusu je rozhodující doba škodného prƳbűhu,
která se poťítá v celých ukonťených műsících.
6. Pơi sjednání pojištűní se vozidlo zaơazuje do základní tơídy bonusu/malusu s dobou
škodného prƳbűhu nula műsícƳ, pokud není v tűchto ZPP stanoveno jinak.
7. Pro potơeby stanovení stupnű bonusu/malusu ťiní kladná doba škodného prƳbűhu
nejvíce plus 120 műsícƳ a záporná doba škodného prƳbűhu ťiní nejvíce mínus 60
műsícƳ. Vyšší poťty műsícƳ pojistitel zaznamenává, ale pơi stanovení stupnű bonusu/
malusu je nezohlední.
8. Za každou pojistnou událost z pojištűní pro pơípad havárie se doba škodného prƳbűhu
v rámci stupnice bonusu/malusu dle odst. 10 tohoto ťlánku snižuje o 24 műsíce,
tj. o dvű tơídy bonusu/malusu, pơiťemž műsíc, ve kterém k pojistné události došlo, se
do doby škodného prƳbűhu nezapoťítává.
9. Doba škodného prƳbűhu se nesnižuje za pojistnou událost z pojištűní pro pơípad
havárie, pokud
a) pojistitel neposkytl pojistné plnűní,
b) byla výluťnű a prokazatelnű zavinűna jinou osobou než pojištűným nebo jiným
oprávnűným uživatelem vozidla, kdy má pojistitel právo na regres vƳťi konkrétní
fyzické ťi právnické osobű,

ţlánek IV
Systém bonus/malus
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

c) pojistník nebo pojištűný jsou schopni prokázat, že osoba odpovűdná za škodu
nebyla jednoznaťnű urťena a dle míry úťasti na zpƳsobení vzniklé škody dojde
k pojistnému plnűní z vícero smluv jednoho nebo více pojistitelƳ,
Bonus a malus se podle doby škodného prƳbűhu ťlení do tơíd s pơíslušnou výší
bonusu/malusu:
TƠída bonus/malusu
Doba škodného prƲbŰhu
Výše bonusu/malusu
B10 (tƠída bonusu)
120 műsícƳ a více
30 %
B9
108 až 119 műsícƳ
27 %
B8
96 až 107 műsícƳ
24 %
B7
84 až 95 műsícƳ
21 %
B6
72 až 83 műsícƳ
18 %
B5
60 až 71 műsícƳ
15 %
B4
48 až 59 műsícƳ
12 %
B3
36 až 47 műsícƳ
9%
B2
24 až 35 műsícƳ
6%
B1
12 až 23 műsícƳ
3%
0%
Z (tƠída základní)
0 až 11 műsícƳ
M1 (tƠída malusu)
- 1 až - 12 műsícƳ
15 %
M2
- 13 až - 24 műsícƳ
30 %
M3
- 25 až - 36 műsícƳ
45 %
M4
- 37 až - 48 műsícƳ
60 %
M5
- 49 műsícƳ a více
90 %
V pơípadű splnűní podmínek majících vliv na zaơazení do pơíslušné tơídy bonusu/
malusu provede pojistitel odpovídající zműnu výše pojistného s úťinností od prvního
dne následujícího pojistného období.
Pơi sjednávání základního havarijního pojištűní se bonus/malus uplatƔuje na základű
odevzdaného originálu potvrzení o dobű trvání a škodném prƳbűhu zaniklého
pojištűní pro pơípad havárie.
Znűní odstavce 12 tohoto ťlánku lze pơiműơenű užít i pơi odevzdání potvrzení o dobű trvání
a škodném prƳbűhu zaniklého pojištűní pro pơípad havárie vydaného zahraniťním
pojistitelem.
Bonus se nepơiznává, zaniklo-li pơedchozí pojištűní z dƳvodu neplacení pojistného
nebo je-li pojistník dlužníkem pojistitele.
Malus pojistitel uplatƔuje vždy, pokud z jeho záznamƳ vyplývá, že doba škodného
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ţlánek V
Právo na úhradu nákladƲ za nájem náhradního vozidla
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1. Oprávnűný uživatel osobního nebo nákladního automobilu s celkovou hmotností
do 3.500 kg, ke kterému je sjednáno základní havarijní pojištűní, má nárok na poskytnutí úhrady nákladƳ za nájem náhradního vozidla (s výjimkou nákladƳ na pohonné
hmoty, mytí, ťištűní a obdobné služby) po dobu opravy pojištűného vozidla s limitem
pojistného plnűní 1.000,-Kť/1 den vťetnű DPH u neplátcƳ DPH a 1.000,-Kť/1 den bez
DPH u plátcƳ DPH, nejdéle však po dobu pűti kalendáơních dnƳ.
2. Pro uplatnűní tohoto nároku je nutné splnűní následujících pơedpokladƳ:
a) poškození vozidla je pojistnou událostí ze základního havarijního pojištűní, cena
opravy poškozeného vozidla pơesahuje výši dohodnuté spoluúťasti a povinnost
pojistitele plnit je nesporná,
b) vozidlo bude po splnűní podmínek uvedených v ťlánku VII odst. 11 VPP opravováno
v autorizované nebo ve smluvní opravnű pojistitele, pro úťely tohoto pojištűní se
autorizovaným opravcem rozumí fyzická nebo právnická osoba s oprávnűním
podnikat v tomto oboru,
c) doba opravy vozidla podle norem výrobce pơesahuje 8 normohodin,
d) oprávnűný uživatel náklady za nájem náhradního vozidla prokáže fakturou nebo
jiným obdobným dokladem vystaveným osobou oprávnűnou podle pơíslušných
právních pơedpisƳ podnikat v oboru pronájmu a pƳjťování vozidel.

19.

18.

17.

16.

prƳbűhu pơedchozího v posledních pűti letech zaniklého pojištűní téhož pojistníka
byla dle tűchto ZPP záporná.
Pokud pojistitel zjistí dƳvody pro správné zaơazení do pơíslušné tơídy bonusu/malusu
až po sjednání pojištűní, je oprávnűn zpűtnű doúťtovat pojistníkovi odpovídající výši
pojistného. Pojistník je povinen rozdíl na pojistném doplatit.
K jednomu vozidlu lze uplatnit pouze jedno potvrzení o dobű trvání a škodném
prƳbűhu zaniklého pojištűní téhož pojistníka.
Pokud se pojistitel dozví o pojistné události, která nastala v daném pojistném období,
a která má vliv na zműnu tơídy bonusu/malusu až poté, co již vyhotovil pơedpis
pojistného na následující pojistné období, má pojistník povinnost rozdíl na pojistném
doplatit.
Po zániku pojištűní vystaví pojistitel pojistníkovi potvrzení o délce trvání a škodném
prƳbűhu zaniklého základního havarijního pojištűní.
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1. Pojištűní se vztahuje na obvodové sklenűné výplnű sloužící k výhledu z vozidla (dále
jen „okna“) uvedeného v pojistné smlouvű s výjimkou:
a) skel motocyklƳ, tơíkolek, ťtyơkolek a snűžných skútrƳ,
b) stơešních otevíratelných oken,
c) boťních a zadních oken autobusƳ.
2. Kromű obecných výluk stanovených v ťl. III VPP se pojištűní též nevztahuje na veškeré
související škody (napơ. na škody na dálniťních známkách, ochranných fóliích,
dodateťných úpravách skel, lakƳ, ťalounűní apod.).

ţlánek II
PƠedmŰt pojištŰní, výluky z pojištŰní

Pojištűní se vztahuje na pơípad havárie, živelní události, odcizení a vandalismu.

ţlánek I
Rozsah pojištŰní

A. PojištŰní skel vozidla

Není-li dohodnuto jinak, lze doplƔková havarijní pojištűní podle tohoto oddílu sjednat
pouze za pơedpokladu souťasnű v pojistné smlouvű sjednaného a trvajícího základního
havarijního pojištűní nebo pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou provozem
vozidla. Pojištűní zavazadel ve vozidle podle tohoto oddílu (B.) lze sjednat jen v pơípadű
sjednání a trvání základního havarijního pojištűní. V pơípadű zániku pojištűní uvedených
v první a druhé vűtű tohoto odstavce zanikají i doplƔková havarijní pojištűní, nebylo-li
dohodnuto jinak.

ODDÍL II
DoplƓková havarijní pojištŰní

Ơidiť a osoby pơepravované vozidlem s platným základním havarijním pojištűním pro
pơípad havárie mají nárok na využívání asistenťních služeb dle DoplƔkových pojistných
podmínek pro havarijní pojištűní – AUTOPOJIŠTŰNÍ 06.

ţlánek VI
Právo na poskytnutí asistenŤních služeb
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1. Pojištűní se vztahuje na pơípady havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty.

ţlánek I
Rozsah pojištŰní

B. PojištŰní zavazadel ve vozidle

1. Limit pojistného plnűní je v tomto pojištűní horní hranicí pojistného plnűní pơi jedné
pojistné události. Výši limitu pojistného plnűní si pojistník zvolí v pojistné smlouvű.
Výše pojistného plnűní pơi jedné pojistné události je souťasnű omezena obvyklou
cenou vozidla v dobű bezprostơednű pơed škodnou událostí.
2. Odchylnű od pơíslušných ustanovení VPP se ujednává, že dohodnutá spoluúťast se
v tomto pojištűní neodeťítá z pojistného plnűní v pơípadű, že sklo bylo opraveno a nikoli
vyműnűno. V pơípadű, že pojištűní skel vozidla bylo sjednáno pro vozidlo po uplynutí
jednoho műsíce od data jeho první registrace (dle údaje z technického prƳkazu)
bez souťasnű sjednaného základního havarijního pojištűní, se v pojistné smlouvű
dohodnutá spoluúťast zvyšuje na 50 % po dobu prvních šesti műsícƳ trvání pojištűní.
3. Pokud je sjednáno pojištűní skel ve vozidle k základnímu havarijnímu pojištűní,
vztahuje se toto pojištűní jen na takové škody na sklech, které nebudou uplatƔovány
ze základního havarijního pojištűní, pơiťemž od pojistného plnűní se neodeťítá
spoluúťast dohodnutá pro pojištűní skel vozidla.
4. V pơípadű vzniku pojistné události z tohoto pojištűní se ustanovení ťl. VII odst. 9 VPP
nepoužije, pokud nejde o pojistnou událost mající pƳvod v odcizení nebo vandalismu.
5. Podmínkou pro uplatnűní nároku na pojistné plnűní z tohoto pojištűní je kromű jiných
povinností stanovených VPP a ZPP, vťetnű umožnűní pojistiteli provést prohlídku
poškozeného vozidla, následné pơedložení faktury autorizovaného opravce nebo
smluvního opravce pojistitele za provedenou výműnu nebo opravu skla (tzn., že
se v tomto pơípadű neumožƔuje likvidace pojistných událostí rozpoťtem nákladƳ
na opravu ve smyslu oddílu III, ťlánku I odst. 3 tűchto ZPP). Pro úťely tohoto pojištűní
se autorizovaným opravcem rozumí fyzická nebo právnická osoba s oprávnűním
podnikat v tomto oboru, která opravuje nebo dodává do vozidel typy skel, jejichž
technická zpƳsobilost byla schválena pơíslušným orgánem státní správy.

ţlánek III
Limit pojistného plnŰní, pojistné plnŰní, spoluúŤast
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3. Dojde-li k odcizení zavazadel, poskytne pojistitel pojistné plnűní v pơípadű, že vozidlo
bylo v dobű škodné události uzavơeno a zabezpeťeno proti vniknutí nepovolané

2. Kromű obecných výluk z pojištűní stanovených v ťl. III VPP se toto pojištűní nevztahuje
též na:
a) peníze, ceniny, cenné papíry a sműnky, vkladní a šekové knížky, platební nebo
jiné karty umožƔující bezhotovostní platbu,
b) osobní doklady všeho druhu, letenky apod. vťetnű nákladƳ spojených s jejich
znovupoơízením,
c) drahé kovy a kameny a pơedműty z nich vyrobené, šperky, perly, polodrahokamy,
d) písemnosti, plány, jiné dokumentace,
e) výpoťetní a zobrazovací techniku, fotopơístroje, kamery a audiopơístroje,
f) záznamy na zvukových, obrazových a datových nosiťích,
g) pơíslušenství, vybavení a náhradní díly vozidel,
h) náơadí, nástroje a pơístroje,
i) díla uműlecká, zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti, sbírky a vűci
sbűratelského zájmu,
j) kožichy,
k) zvíơata,
l) zbranű a stơelivo, jejich pơíslušenství a náhradní díly,
m) zboží urťené k následnému prodeji,
n) vűci sloužící k výkonu povolání, podnikatelské ťinnosti a plnűní pracovních úkolƳ,
o) škody na zavazadlech zpƳsobené jejich nesprávným uložením vťetnű všech
následných škod, které byly nesprávným uložením zavazadel zpƳsobeny,
p) zavazadla osob pơepravovaných za úplatu.

1. Pojištűní se vztahuje na cestovní zavazadla a vűci osobní potơeby dopravované
v pojištűném vozidle (dále jen „zavazadla“).

ţlánek II
PƠedmŰt pojištŰní, výluky z pojištŰní

3. Toto pojištűní se sjednává bez spoluúťasti.

2. Pro úťely tohoto pojištűní se ztrátou rozumí stav, kdy fyzická osoba v souvislosti
s pojistnou událostí uvedenou v odst. 1 tohoto ťlánku, prokazatelnű pozbyla
schopnost pojištűnou vűc nebo její ťást opatrovat.
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1. Pơedműtem pojištűní je úhrada nákladƳ za nájem náhradního vozidla (s výjimkou
nákladƳ na pohonné hmoty, mytí, ťištűní aj.) po dobu opravy vozidla uvedeného
v pojistné smlouvű, a to maximálnű na dobu 10 kalendáơních dnƳ s limitem
pojistného plnűní 1.000,-Kť/1 den vťetnű DPH u neplátcƳ DPH a 1.000,-Kť/1 den bez
DPH u plátcƳ DPH.
2. Pojištűní lze sjednat pro osobní nebo nákladní vozidlo s celkovou hmotností
do 3.500 kg.
3. Toto pojištűní se sjednává bez spoluúťasti.

ţlánek I
Rozsah pojištŰní

C. PojištŰní pro pƠípad úhrady nákladƲ za nájem náhradního vozidla

1. Oprávnűnou osobou je vlastník zavazadla, na které se toto pojištűní vztahuje, není-li
dohodnuto jinak.
2. Limit pojistného plnűní je v tomto pojištűní horní hranicí pojistného plnűní pơi jedné
pojistné události. Výši limitu pojistného plnűní si zvolí pojistník v pojistné smlouvű.
3. Odchylnű od pơíslušných ustanovení VPP poskytne pojistitel v pơípadű poškození
zavazadla pojistné plnűní v podobű úhrady úťelnű vynaložených nákladƳ na jeho
opravu, a to až do výše obvyklé ceny této vűci. V pơípadű zniťení, odcizení nebo ztráty
zavazadla poskytne pojistitel pojistné plnűní ve výši jeho obvyklé ceny. Použitelné
zbytky poškozených vűcí zƳstávají tomu, komu bylo vyplaceno pojistné plnűní,
pơiťemž zƳstatková hodnota tűchto zbytkƳ pơedstavující ťástku, za kterou je možné
zbytky zpenűžit, bude z tohoto plnűní odeťtena.
4. Dojde-li k odcizení zavazadla, poskytne pojistitel pojistné plnűní na základű
a) ukonťeného šetơení policií a
b) prokázání poơízení ťi vlastnictví zavazadla pojištűným.
Pokud nebylo pojištűným prokázáno poơízení ťi vlastnictví odcizeného zavazadla podle
písm. b), je pojistitel oprávnűn rozhodnout o snížení nebo neposkytnutí pojistného plnűní.

osoby a pachatel prokazatelnű za použití zjevného násilí pơekonal pơekážku chránící
zavazadlo pơed odcizením. Za pơekážku se nepovažuje plachta nebo jiný nepevný
materiál.
ţlánek III
Pojistné plnŰní a jeho limit
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1. V pơípadű parciální škody bude u plátcƳ DPH pojistné plnűní vyťísleno bez DPH. Pơi
totální škodű bude u plátcƳ DPH proveden výpoťet plnűní bez DPH u vozidel, u nichž
je možno uplatnit odpoťet DPH.
2. Pơi likvidaci pojistné události provádűné na základű pơedložených dokladƳ o opravű
vozidla bude pơedložený doklad akceptován za splnűní následujících podmínek:
a) ceny materiálu a práce nepơevýší obvyklé ceny v ŤR,
b) náklad na opravu vťetnű DPH nepơekroťí obvyklou cenu vozidla v ŤR vťetnű DPH
ke dni vzniku pojistné události.
3. Pơi likvidaci pojistné události provádűné rozpoťtem nákladƳ na opravu hradí pojistitel
ceny materiálu dle výrobce nebo dle ceníku Eurotax–Schwacke, Audatex nebo jiného
obecnű uznávaného ceníku pơi použití obvyklé hodinové sazby pro jednotlivé druhy
prací znaťkových opraven v regionu.

ţlánek I
VýpoŤet pojistného plnŰní

ODDÍL III
SpoleŤná a závŰreŤná ustanovení

1. Nárok na úhradu nákladƳ za nájem náhradního vozidla vzniká oprávnűnému uživateli
vozidla za pơedpokladu souťasného splnűní následujících podmínek:
a) vozidlo uvedené v pojistné smlouvű bylo poškozeno následkem dopravní nehody,
která je šetơena policií a minimální výše škody na pojištűném vozidle pơesahuje
ťástku 20.000,-Kť, vťetnű DPH,
b) vozidlo bude opravováno v autorizované nebo ve smluvní opravnű pojistitele; pro
úťely tohoto pojištűní se autorizovaným opravcem rozumí fyzická nebo právnická
osoba s oprávnűním podnikat v tomto oboru,
c) doba opravy vozidla podle norem výrobce pơesahuje 8 normohodin,
d) oprávnűný uživatel náklady za nájem náhradního vozidla prokáže fakturou nebo
jiným obdobným dokladem vystaveným osobou oprávnűnou podle pơíslušných
právních pơedpisƳ podnikat v oboru pronájmu a pƳjťování vozidel.

ţlánek II
Pojistné plnŰní
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Tyto ZPP jsou platné od 1. 4. 2006

Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho pojištűní do Informaťního
systému Ťeské asociace pojišƩoven (dále jen „ŤAP“) a Ťeské kanceláơe pojistitelƳ (dále
jen „ŤKP“) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv ťlenu ŤAP
a ŤKP, který je uživatelem tohoto systému. Úťelem informaťního systému je zjišƩovat,
shromažŧovat, zpracovávat, uchovávat a ťlenƳm ŤAP a ŤKP poskytovat informace
o klientech s cílem jejich ochrany a ochrany pojišƩoven. Informaťní systém slouží
i k úťelƳm evidence a statistiky.

ţlánek II
Doložka o informaŤním systému ţAP a ţKP

4. V pơípadű totální škody ťi odcizení vozidla jsou pojistným plnűním náklady na poơízení
vozidla stejného druhu a kvality v ŤR snížené o ťástku odpovídající stupni opotơebení
ťi jinému znehodnocení s pơihlédnutím k dané situaci na trhu v ŤR (obvyklá cena)
snížené o cenu pơípadných použitelných zbytkƳ. Takto vypoťtená ťástka se následnű
sníží o spoluúťast dohodnutou dle ťl. IV odst. 4 VPP a ťástku pơedstavující rozdíl mezi
již uhrazeným pojistným a pojistným za dobu do konce pojistného roku, v nűmž došlo
k zániku pojištűní (ťl. V odst. 10 VPP), pokud není v ZPP stanoveno nebo v pojistné
smlouvű dohodnuto jinak.
5. Náklady prokázané na vyproštűní a dopravu poškozeného vozidla budou pojistitelem
uhrazeny, pokud byly úťelnű vynaloženy na pơemístűní vozidla poškozeného
pojistnou událostí, a to z místa havárie do nejbližšího místa jeho možné opravy, popơ.
nejbližšího místa jeho možného uložení.
6. Náklady za parkování vozidla poškozeného pơi pojistné události budou pojistitelem
uhrazeny za dobu nezbytnű nutnou k uskladnűní tohoto vozidla z dƳvodƳ
bezpeťnostních, hygienických nebo ekologických, nejvýše však za dobu 30 dnƳ.
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1. V pơípadű, že je vozidlo po poruše ťi nehodű na území ţR nepojízdné:
má oprávnűná osoba nárok na zorganizování a úhradu
 pơíjezdu a odjezdu asistenťní služby,
 opravy vozidla na místű poruchy s výjimkou náhradních dílƳ, které si hradí
oprávnűná osoba sama,
 výloh za vyproštűní a za manipulaci s vozidlem,
 odtahu vozidla do nejbližší autoopravny schopné vozidlo opravit, a to
v maximální výši 2.500,- Kť pro všechna vozidla bez rozdílu celkové hmotnosti,

ţlánek II
Rozsah pojištŰní

Ơidiťi a osobám pơepravovaným vozidlem s platným pojištűním odpovűdnosti za škodu
zpƳsobenou provozem vozidla nebo základním havarijním pojištűním sjednaným u Allianz pojišƩovny, a. s. (dále jen „oprávnűné osoby“) vzniká nárok na využívání asistenťních
služeb poskytovaných smluvním partnerem Allianz pojišƩovny, a. s., dostupným z Ťeské
republiky i ze zahraniťí na tel. ťísle +420 283 002 780 (dále jen „smluvní partner“), a to
opakovanű po celou dobu platnosti alespoƔ jednoho z tűchto pojištűní.

ţlánek I
Obecná ustanovení

ODDÍL I.
PojištŰní základní asistence

Ke Zvláštním pojistným podmínkám pro havarijní pojištűní vozidel - AUTOPOJIŠTŰNÍ 06
/ AUTOFLOTILY 2006 Allianz pojišƩovny, a. s., (dále jen „ZPP“) platným od 1. 4. 2006 se
pro pojištűní asistence vydávají tyto DoplƔkové pojistné podmínky pro havarijní pojištűní
vozidel - AUTOPOJIŠTŰNÍ 06 (dále jen „DPP“). Pojištűní asistence je z hlediska zákona
o pojistné smlouvű pojištűním škodovým.

DOPLƒKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro havarijní pojištŰní vozidel - AUTOPOJIŠTůNÍ 06
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1. V pơípadű, že je vozidlo po poruše ťi nehodű na území ţR nepojízdné:
má oprávnűná osoba nárok na zorganizování a úhradu

ţlánek II
Rozsah pojištŰní
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1. Není-li dohodnuto jinak, lze pojištűní asistence PLUS sjednat pouze za pơedpokladu
souťasnű v pojistné smlouvű sjednaného a trvajícího základního havarijního pojištűní
pro pơípad havárie (tj. s kombinací A nebo B – viz oddíl I ťlánek II ZPP) nebo pojištűní
odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou provozem vozidla. V pơípadű zániku tűchto pojištűní zaniká i pojištűní asistence PLUS, nebylo-li dohodnuto jinak.
2. Ơidiťi a osobám pơepravovaným vozidlem s platným pojištűním asistence PLUS
vzniká nárok na využívání asistenťních služeb poskytovaných smluvním partnerem,
a to opakovanű po celou dobu platnosti pojištűní.

ţlánek I
Obecná ustanovení

ODDÍL II
PojištŰní asistence PLUS

Pokud je k vozidlu souťasnű sjednáno pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou
provozem vozidla a základní havarijní pojištűní, limity pojistného plnűní stanovené v odst.
1 a 2 tohoto ťlánku vyjádơené Þnanťní ťástkou se zdvojnásobí.

2. V pơípadű, že je vozidlo po poruše ťi nehodű mimo území ţR nepojízdné:
má oprávnűná osoba nárok na zorganizování a úhradu
 pơíjezdu a odjezdu asistenťní služby,
 opravy vozidla na místű poruchy s výjimkou náhradních dílƳ, které si hradí
oprávnűná osoba sama,
 výloh za vyproštűní a za manipulaci s vozidlem,
 odtahu vozidla do nejbližší autoopravny schopné vozidlo opravit, a to
v maximální výši 3.000,- Kť pro vozidla s celkovou hmotností do 3.500 kg a
v maximální výši 5.000,- Kť pro vozidla s celkovou hmotností nad 3.500 kg.

ASISTENCE
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3. V pơípadű, že je vozidlo po poruše ťi nehodű na území ţR nepojízdné a nepodaơí
se ho zprovoznit do 8 hodin od vyžádání asistenťní služby u smluvního partnera
a v pơípadű, kdy došlo na území ţR k odcizení vozidla:
má oprávnűná osoba nárok na zorganizování a úhradu
- pobytu v hotelu
v maximální výši 2.000,- Kť za noc a osobu, a to po dobu nejvýše dvou nocí
anebo dopravu do místa jejího bydlištű nebo jiného místa, ale pouze do výše
nákladƳ, které by byly vynaloženy smluvním partnerem za její návrat do místa
jejího bydlištű; o druhu poskytnuté asistenťní služby, jakož i o volbű dopravního
prostơedku, rozhoduje smluvní partner,
- úschovy nepojízdného vozidla
v maximální výši 500,- Kť na den a vozidlo po dobu maximálnű dvou pracovních
dnƳ pro vozidlo s celkovou hmotností do 3500 kg,
v maximální výši 750,- Kť na den a vozidlo po dobu dvou pracovních dnƳ pro
vozidlo s celkovou hmotností nad 3500 kg.
Smluvní partner taktéž hradí uschování nepojízdného vozidla o sobotách,

2. V pơípadű, že je vozidlo po poruše ťi nehodű mimo území ţR nepojízdné:
má oprávnűná osoba nárok na zorganizování a úhradu
 pơíjezdu a odjezdu asistenťní služby,
 opravy vozidla na místű poruchy s výjimkou náhradních dílƳ, které si hradí
oprávnűná osoba sama,
 výloh za vyproštűní a za manipulaci s vozidlem,
 odtahu vozidla do nejbližší autoopravny schopné vozidlo opravit, a to
v maximální výši 10.000,- Kť pro všechna vozidla bez rozdílu celkové hmotnosti.

 pơíjezdu a odjezdu asistenťní služby,
 opravy vozidla na místű poruchy s výjimkou náhradních dílƳ, které si hradí
oprávnűná osoba sama,
 výloh za vyproštűní a za manipulaci s vozidlem,
 odtahu vozidla do nejbližší autoopravny schopné vozidlo opravit, a to
v maximální výši 5.000,- Kť pro všechna vozidla bez rozdílu celkové hmotnosti.

ASISTENCE
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1. PojištŰní dle odd. I a II tŰchto DPP se nevztahuje na:
a) všechny náklady zaplacené bez pơedchozího souhlasu smluvního partnera,
s výjimkou pơípadƳ opravy nepojízdného vozidla na místű nehody nebo poruchy
ťi jeho odtažení do autoopravny, jestliže klient prokáže, že se z objektivních
dƳvodƳ nemohl spojit s asistenťní centrálou smluvního partnera,

ODDÍL III
Výluky z pojištŰní

4. V pơípadű, že je vozidlo po poruše ťi nehodű mimo území ţR nepojízdné a nepodaơí
se ho zprovoznit do 8 hodin od vyžádání asistenťní služby u smluvního partnera
a v pơípadű kdy došlo mimo území ţR k odcizení vozidla:
má oprávnűná osoba nárok na zorganizování a úhradu
- pobytu v hotelu
v maximální výši 2.000,- Kť za noc a osobu, a to po dobu nejvýše dvou nocí anebo
dopravu do místa jejího bydlištű nebo jiného místa, ale pouze do výše nákladƳ,
které by byly vynaloženy smluvním partnerem za její návrat do místa jejího bydlištű;
o druhu poskytnuté asistenťní služby, jakož i o volbű dopravního prostơedku,
rozhoduje smluvní partner,
- úschovy nepojízdného vozidla
v maximální výši 500,- Kť na den a vozidlo po dobu maximálnű dvou pracovních
dnƳ pro vozidlo s celkovou hmotností do 3500 kg,
v maximální výši 2.000,- Kť na den a vozidlo po dobu dvou pracovních dnƳ pro
vozidlo s celkovou hmotností nad 3500 kg.
Smluvní partner taktéž hradí uschování nepojízdného vozidla o sobotách, nedűlích, svátcích a ve dnech pracovního klidu, a to ve stejné výši jako v pracovní dny,
pơiťemž uschování nepojízdného vozidla v tűchto dnech se do shora uvedené
lhƳty dvou dnƳ nezapoťítává.

nedűlích, svátcích a ve dnech pracovního klidu, a to ve stejné výši jako v pracovní
dny, pơiťemž uschování nepojízdného vozidla v tűchto dnech se do shora uvedené
lhƳty dvou dnƳ nezapoťítává.

250-96_Autopoj06.indd 29

2. V pơípadű, že je k vozidlu sjednáno platné pojištűní asistence PLUS, výluky uvádűné
v odst. 1 písm. g), m) a n) se neuplatní.

b) všechny náklady, které se nevztahují k nehodű, poruše nebo odcizení vozidla,
c) všechny náklady vyplývající ze škod, které vznikly v dƳsledku povstání, násilných
nepokojƳ, stávek, teroristického jednání, váleťných událostí, zásahu úơední nebo
státní moci, zeműtơesení nebo jaderné energie,
d) všechny náklady vyplývající ze škod, které vznikly následkem požití alkoholu nebo
návykových látek,
e) všechny náklady vyplývající ze škod vzniklých úťastí vozidla na závodech,
pơehlídkách a soutűžích a náklady vyplývající ze škod, které vznikly v dƳsledku
sázky ťi úťasti oprávnűných osob na trestném ťinu,
f) všechny náklady vyplývající ze škod, které vznikly v dƳsledku dopravní nehody
úmyslnű zavinűné ơidiťem pojištűného vozidla ťi v dƳsledku jeho sebevraždy ťi
pokusu o sebevraždu,
g) všechny náklady vyplývající ze škod, které vznikly v dƳsledku nedostateťného
množství pohonných hmot ťi jiných provozních náplní nebo v dƳsledku jejich
záműny,
h) všechny celní, tranzitní a dálniťní poplatky a danű, náklady na pohonné hmoty
a parkovné,
i) všechny náklady spojené se škodami následnými,
j) všechny náklady spojené s pơepravou nákladu,
k) pơípady, kdy k poruše nebo nehodű došlo následkem závady, která nebyla
odstranűna, aťkoliv byla oprávnűná osoba na nutnost jejího odstranűní ze strany
smluvního partnera nebo ním povűơenou osobou v souvislosti s poskytnutím
dơívűjšího pojistného plnűní upozornűna,
l) všechny náklady vyplývající ze škod na zámcích vozidla ťi na bezpeťnostním
vybavení a náklady na otevơení vozidla pơi zabouchnutí, zlomení, ztrátű, zcizení
nebo odcizení klíťƳ,
m) všechny náklady vyplývající ze škod zpƳsobených vybitím baterie,
n) všechny náklady vyplývající ze škod spojených s poškozením pneumatik.
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Tyto DPP jsou platné od 1. 9. 2009

Nárok na asistenťní služby
1. Asistenťní služby v rozsahu uvedeném v oddílu I. a II tűchto DPP jsou poskytovány
na základű telefonické žádosti oprávnűné osoby na telefonní ťíslo pro tento úťel
urťené pojistitelem, a to 24 hodin dennű. Všechny náklady nad rámec tohoto rozsahu
si hradí oprávnűné osoby samy.
2. Asistenťní služby je možné využívat na území Evropy vťetnű Turecka s výjimkou
Ruska, Ukrajiny, Bűloruska a Moldávie.
3. Poťet oprávnűných osob, na nűž se nárok na jejich využívání vztahuje je omezen
poťtem míst k sezení dle technického prƳkazu vozidla. Mezi oprávnűné osoby
nepatơí osoby pơepravované ve vozidle za úplatu.
4. V pơípadű, že nűkterá ze služeb byla oprávnűné osobű poskytnuta v dobű, kdy nárok
na využití asistenťní služby neexistoval, je oprávnűná osoba povinna náklady, které
byly vynaloženy na poskytnutí asistenťní služby, pojistiteli nahradit.
5. Pokud je k vozidlu sjednáno pojištűní asistence PLUS a souťasnű pojištűní
odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou provozem vozidla nebo základní havarijní
pojištűní, limity pojistného plnűní dle oddílu I a II tűchto DPP vyjádơené Þnanťní
ťástkou se sťítají.

ODDÍL IV
SpoleŤná ustanovení

ASISTENCE

Vymezení pojmƲ
Pro úťely pojištűní se rozumí
akumulaŤní podílovou jednotkou podílová jednotka zakoupená za bűžné
pojistné po uplynutí dvou let trvání pojištűní nebo podílová jednotka zakoupená
za mimoơádné nebo jednorázové pojistné,
alokaŤním pomŰrem poműr, ve kterém se pojistné rozdűluje mezi zvolené
investiťní fondy,
bŰžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,

Úvodní ustanovení
Allianz pojišƩovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky
(dále jen „VPP“) podle zákona o pojistné smlouvű a o zműnű souvisejících zákonƳ
(dále jen „zákon“).
Pojištűní sjednané na základű pojistné smlouvy, jejíž souťástí jsou tyto VPP, se
ơídí právním ơádem Ťeské republiky a pro ơešení sporƳ vzniklých pơi tomto pojištűní jsou pơíslušné soudy Ťeské republiky. Toto platí rovnűž pro pojistná rizika
v zahraniťí, pokud právní pơedpisy státu, kde je pojistné riziko umístűno, nestanoví použití svých pơedpisƳ.
Obsahují-li tyto VPP v pơípadech, kdy to zákon pơipouští, odchylnou úpravu nűkterých ustanovení zákona, platí úprava uvedená v tűchto VPP nebo v pojistné
smlouvű; není-li tato odchylná úprava v tűchto VPP nebo v pojistné smlouvű
dohodnuta, platí ustanovení zákona. Nejsou-li nűkterá práva a povinnosti úťastníkƳ pojištűní osob (dále jen „pojištűní“) upravena tűmito VPP, zákonem nebo
zvláštním právním pơedpisem, ơídí se obťanským zákoníkem.
Pojistnou smlouvou se rozumí smlouva o Þnanťních službách, ve které se pojistitel zavazuje v pơípadű vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnűní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné ve výši a lhƳtű
dohodnuté v pojistné smlouvű, nedílnou souťástí pojistné smlouvy jsou tyto
VPP, zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“), pơípadnű i doplƔkové pojistné
podmínky (dále jen „DPP“); ZPP upravují a doplƔují VPP, DPP upravují a doplƔují
ZPP.
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Ťekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné
plnűní z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi,
investiŤním fondem vnitơní fond zahrnující rƳzné typy investic (portfolio); fond
je majetkem pojistitele,
jednorázovým pojistným pojistné dohodnuté na celou dobu, na kterou bylo
pojištűní sjednáno,
kontaktním místem sídlo pojistitele vťetnű jeho poboťek (oblastních ơeditelství),
mimoƠádným pojistným forma bűžného pojistného hrazeného nad rámec
dohodnutného pojistného za pojistné období v pojistné smlouvű; nemá vliv na
povinnost platit bűžné pojistné,
náklady na zdravotní péŤi prostơedky vynaložené na nezbytné, nejúťelnűjší
a ekonomicky nej-efektivnűjší úkony související se zdravotním stavem pojištűného, zejména s preventivní, dispenzární a léťebnou péťí; za náklad na zdravotní
péťi se nepovažují prostơedky vynaložené na lázeƔskou nebo sanatorní léťbu
a lázeƔskou nebo sanatorní rehabilitaci,
nákupní cenou cena, za kterou pojistník nakupuje od pojistitele podílové
jednotky,
nemocí porucha zdraví objektivnű doložitelná medicínským vyšetơením,
nemocnicí zdravotnické zaơízení poskytující ambulantní a lƳžkovou základní
a specializovanou diagnostickou a léťebnou péťi, jejíž souťástí jsou i nezbytná
preventivní opatơení,
obmyšleným osoba urťená pojistníkem v pojistné smlouvű, které vznikne právo
na pojistné plnűní v pơípadű smrti pojištűného,
oceƓovacím dnem den, ve kterém pojistitel provádí oceƔování majetku fondƳ,
odkupným ťást nespotơebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypoťtená pojistnű matematickými metodami k datu zániku pojištűní,
oprávnŰnou osobou osoba, které v dƳsledku pojistné události vznikne právo
na pojistné plnűní,
plnou invaliditou - pro úťely všech pojištűní a pơipojištűní sjednaných na základű
tűchto VPP (ZPP, DPP) - stav pojištűného potvrzený pojistitelem, kdy z dƳvodu
dlouhodobű nepơíznivého zdravotního stavu poklesla schopnost pojištűného
vykonávat soustavnou výdűleťnou ťinnost nejménű o 66 % a zdravotní postižení
má trvalý vliv na jeho schopnost tuto ťinnost dále vykonávat,
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1.2.18 poŤáteŤní podílovou jednotkou podílová jednotka zakoupená za bűžné pojistné
v prvních dvou letech trvání pojištűní,
1.2.19 podílem na pƠebytku podíl, který vzniká jako rozdíl mezi skuteťnű dosaženým
zhodnocením vložených prostơedkƳ a zaruťeným zhodnocením pơíslušným
dané pojistné smlouvű,
1.2.20 podílovou jednotkou podíl na investiťním fondu pơedstavující nárok na ťást hodnoty investiťního fondu,
1.2.21 pojistitelem Allianz pojišƩovna, a. s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3,
IŤ 47115971, Ťeská republika, která je oprávnűna provozovat pojišƩovací ťinnost
podle zákona o pojišƩovnictví,
1.2.22 pojistkou potvrzení o uzavơení pojistné smlouvy vydané pojistitelem,
1.2.23 pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavơela pojistnou smlouvu,
1.2.24 pojistnou Ťástkou ťástka sjednaná v pojistné smlouvű jako maximální hranice
pojistného plnűní za jednu pojistnou událost,
1.2.25 pojistnou dobou doba, na kterou bylo pojištűní sjednáno,
1.2.26 pojistnou událostí nahodilá skuteťnost blíže oznaťená v pojistné smlouvű, se
kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnűní; nahodilou skuteťností je skuteťnost, která je možná a u které není jisté, zda v dobű trvání
pojištűní vƳbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,
1.2.27 pojistným úplata za pojištűní,
1.2.28 pojistným nebezpeŤím možná pơíťina vzniku pojistné události,
1.2.29 pojistným obdobím ťasové období dohodnuté v pojistné smlouvű, za které se
platí pojistné, základní pojistné období je roťní, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
1.2.30 pojistným plnŰním plnűní pojistitele vyplácené pơi poj. události ve výši a za podmínek dohodnutých v pojistné smlouvű,
1.2.31 pojistným rizikem míra pravdűpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané
pojistným nebezpeťím,
1.2.32 pojistným zájmem oprávnűná potơeba ochrany pơed následky nahodilé skuteťnosti vyvolané pojistným nebezpeťím,
1.2.33 pojištŰním škodovým pojištűní, jehož úťelem je náhrada škody vzniklé v dƳsledku pojistné události a pojištŰním obnosovým pojištűní, jehož úťelem je získání
obnosu, tj. dohodnuté Þnanťní ťástky v dƳsledku pojistné události ve výši, která je
nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody,
1.2.34 pojištŰným fyzická osoba, na jejíž život, zdraví, nebo jiné hodnoty pojistného
zájmu se pojištűní vztahuje,
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1.2.35 pojišƨovacím zprostƠedkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provádí
odbornou ťinnost sműơující k uzavírání pojistných smluv a k provádűní dalších
ťinností s tím souvisejících; postavení pojišƩovacích zprostơedkovatelƳ, jejich práva a povinnosti upravuje zákon o pojišƩovacích zprostơedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných události,
1.2.36 poplatkem z pojištŰní poplatek, kterým pojistník hradí pojistiteli jeho náklady
spojené se správou pojištűní, a to v pơípadech dohodnutých v pojistné smlouvű;
výši poplatku urťuje pojistitel,
1.2.37 povŰƠeným zdravotnickým zaƠízením zaơízení povűơené pojistitelem k vyžadování zdravotnické dokumentace, lékaơských zpráv od ošetơujících lékaơƳ a k provádűní lékaơských prohlídek a vyšetơení,
1.2.38 prodejní cenou cena, za kterou pojistník prodává pojistiteli podílové jednotky,
1.2.39 skupinovým pojištŰním pojištűní, které se vztahuje na skupinu pojištűných blíže
vymezených v pojistné smlouvű, jejichž totožnost v dobű uzavơení této smlouvy
není obvykle známa,
1.2.40 škodnou událostí skuteťnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být dƳvodem vzniku práva na pojistné plnűní,
1.2.41 technickou úrokovou mírou úroková míra, kterou pojistitel používá pro kalkulaci
pojistného; je zakomponována do sazby pojistného produktu a pơedstavuje takové zhodnocení rezervy pojistného, na které má pojistník smluvní nárok,
1.2.42 úŤastníkem pojištŰní pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany, a dále pojištűný a každá další osoba, které z pojištűní vzniklo právo nebo povinnost,
1.2.43 úŤtem pojistníka úťet vedený pojistitelem o stavu podílových jednotek ke každé
pojistné smlouvű na investiťní pojištűní,
1.2.44 úrazem - pro úťely všech pojištűní a pơipojištűní sjednaných na základű tűchto
VPP (ZPP, DPP) - neoťekávané a náhlé pƳsobení zevních sil nebo vlastní tűlesné
síly nezávisle na vƳli pojištűného, ke kterému došlo bűhem trvání pojištűní a kterým bylo pojištűnému zpƳsobeno poškození zdraví nebo smrt,
1.2.45 vstupním vŰkem pojištŰného rozdíl mezi kalendáơním rokem poťátku pojištűní
a kalendáơním rokem narození pojištűného,
1.2.46 výlukou z pojištűní skuteťnost blíže dohodnutá v pojistné smlouvű, se kterou
není spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnűní,
1.2.47 výroŤním dnem pojištŰní den, který je ťíselnű shodný se dnem a műsícem dne
poťátku pojištűní, není-li takový den v pơíslušném roce, je výroťním dnem pojištűní nejbližší pơedcházející den v műsíci,

Pojistná událost, pojistné plnŰní
Pojistné plnűní se vyplácí v tuzemské műnű a na území Ťeské republiky, není-li
v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
Pojistitel poskytne pojistné plnűní ve výši a za podmínek blíže dohodnutých
v pojistné smlouvű, pokud k pojistné události došlo bűhem trvání pojištűní.
Plnűní z pojistné smlouvy poskytne pojistitel pojištűnému, není-li v pojistné
smlouvű dohodnuto jinak. V pơípadű smrti pojištűného, která je pojistnou událostí, poskytne pojistitel pojistné plnűní obmyšlenému, a nebyl-li obmyšlený urťen,
oprávnűným osobám uvedeným v ustanovení § 51 odst. 2, 3 zákona.
V pojistné smlouvű je dohodnuto v jaké formű se pojistné plnűní vyplácí. Formami pojistného plnűní jsou:
– výplata pojistné ťástky ve výši dohodnuté v pojistné smlouvű,
– výplata denní dávky ve výši dohodnuté v pojistné smlouvű,
– výplata dƳchodu ve výši dohodnuté v pojistné smlouvű,
– úhrada pojistného pojistitelem - zproštűní od placení pojistného (dále jen
„zproštűní“),
– pơípadnű jiné formy pojistného plnűní dohodnuté v pojistné smlouvű.

1.4
1.4.1
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1.4.4

1.4.3

1.4.2

1.3.2

Druhy pojištŰní
Pojistitel mƳže v rámci pojištűní pojistit fyzickou osobu pro pơípad
– smrti,
– dožití se urťitého vűku nebo dne dohodnutého v pojistné smlouvű jako konec
pojištűní,
– úrazu,
– invalidity,
– nemoci,
– jiné skuteťnosti související se zdravím nebo se zműnou osobního postavení
této osoby.
Pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, sjednávají se všechny druhy
pojištűní a pơipojištűní jako pojištűní obnosová.

1.3
1.3.1

1.2.48 zájemcem osoba, která má zájem o uzavơení pojistné smlouvy s pojistitelem,
1.2.49 zásilkou každá písemnost nebo penűžní ťástka, kterou si zasílají úťastníci
pojištűní.
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1.6.3

1.6.2

1.6
1.6.1

1.5.4

1.5.3

1.5.2

1.5
1.5.1

1.4.6

1.4.5
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UzavƠení pojistné smlouvy, poŤátek a konec pojištŰní
K uzavơení pojistné smlouvy je tơeba, aby byl návrh pojistitele pơijat zájemcem
ve lhƳtű dvou műsícƳ ode dne, kdy zájemce tento návrh obdržel.
Návrh na uzavơení pojistné smlouvy musí mít písemnou formu, sjednává-li se
pojištűní na dobu delší než jeden rok.
Návrh pojistitele nelze pơijmout zaplacením pojistného, pokud v tomto
návrhu není výslovnű uvedeno, že zaplacením pojistného je pojistná smlouva
uzavơena.

Hlavní pojištŰní a pƠipojištŰní
V jedné pojistné smlouvű lze sjednat i více druhƳ pojištűní. Je-li jeden z druhƳ
oznaťen jako hlavní pojištűní, mají ostatní druhy povahu pơipojištűní; tato pơipojištűní pơi redukci, splaceném stavu, nebo pơi zániku hlavního pojištűní z dƳvodu
stanoveného v zákonű ťi dohodnutého v pojistné smlouvű taktéž zanikají, není-li
v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
Zánikem pơipojištűní nezaniká hlavní pojištűní, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
V pơípadű zműny hlavního pojištűní, pơi které dojde k porušení vazeb stanovených v pojistnű technických a kalkulaťních zásadách mezi hlavním pojištűním
a pơipojištűním, má pojistitel právo upravit pơipojištűní tak, aby bylo v souladu
s pojistnű technickými a kalkulaťními zásadami.
Byly-li u pơipojištűní sjednány lhƳty podmiƔující vznik práv a povinností úťastníkƳ
pơipojištűní, jsou tyto lhƳty poťítány od data sjednání, respektive poťátku tohoto
pơipojištűní.

DƳchod se vyplácí v dohodnutých obdobích, a to pơedem. První dƳchod je splatný
prvního dne műsíce, který následuje po műsíci, ve kterém došlo k pojistné události, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak. DƳchod se vyplácí pojištűnému
nebo tomu, komu vzniklo právo na výplatu dƳchodu, po dohodnutou dobu. Ten,
komu vznikne právo na výplatu dƳchodu, je povinen pơedložit doklady potơebné pro výplatu dƳchodu, které pojistitel požaduje. Dokud tyto povinnosti nejsou
splnűny, pojistitel s výplatou dƳchodu nezaťne, popơípadű vyplácení až do jejich
splnűní pozastaví.
Nárok na zproštűní vzniká ode dne nejbližší splatnosti pojistného po dni vzniku
pojistné události.

Pojistné a doba placení pojistného
Pojistné se platí v tuzemské műnű, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
Výši pojistného urťuje pojistitel podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištűní.
Právo pojistitele na pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné vzniká dnem uzavơení pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
Jednorázové pojistné a pojistné za první pojistné období je splatné dnem uzavơení pojistné smlouvy.
Bűžné pojistné kromű pojistného za první pojistné období je splatné první den
pojistného období. Pokud je bűžné pojistné hrazeno za kratší pojistná období
než je roťní (podroťní placení), je pojistitel oprávnűn zvýšit pơíslušné pojistné
o pơíplatek. Pojistitel je oprávnűn také zvýšit pojistné o pơíplatek podle zpƳsobu
placení (napơ. bezhotovostní zpƳsob placení).
Na základű písemné žádosti pojistníka mƳže pojistitel rozhodnout o prodloužení
lhƳty pro zaplacení následného pojistného (tj. pojistného za druhé a další pojistné období).
Bűžné pojistné se platí po sjednanou pojistnou dobu a pojistitel má nárok
na pojistné do data zániku pojištűní, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
Pojistitel mƳže stanovit sazby, u nichž lze pojistné platit po dobu kratší.
Nastala-li pojistná událost, v dƳsledku které pojištűní zaniklo, náleží pojistiteli
pojistné do konce pojistného období, v nűmž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleží v takovém pơípadű pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo
pojištűní sjednáno. To platí, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
Upravit výši doposud placeného pojistného mƳže pojistitel jen po dohodű

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
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1.7.9

1.7.8

1.7.7

1.7.6

1.7.5

1.7.4

1.6.8

1.6.7

1.6.6

1.6.5

Obsahuje-li pơijetí návrhu dodatky, výhrady, omezení nebo jiné zműny proti
pƳvodnímu návrhu, považuje se takové pơijetí za nový návrh. Nevyjádơí-li se druhá strana k novému návrhu ve lhƳtű jednoho műsíce ode dne, kdy jí byl nový
návrh doruťen, považuje se návrh za odmítnutý.
Ustanovení odstavcƳ 1.6.1 až 1.6.4 platí obdobnű i pro návrh na zműnu pojistné
smlouvy.
Pojištűní vzniká prvním dnem po uzavơení pojistné smlouvy, není-li v pojistné
smlouvű dohodnuto jinak.
Pojištűní sjednané na pơesnű dohodnutou dobu zaniká dnem uvedeným jako
konec pojištűní.
Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavơení pojistné smlouvy.

1.6.4
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1.9.2

1.9
1.9.1

1.8.2

1.8
1.8.1

1.7.13

1.7.12

1.7.11

1.7.10
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Dynamika
Bylo-li v pojistné smlouvű dohodnuto, mƳže pojistitel nabídnout pro jednotlivé
druhy pojištűní dynamiku, tj. úpravu pojistného, pơípadnű pojistných ťástek tak,
aby reálná hodnota pojištűní a pơipojištűní zƳstala zachována. Ke zvýšení pojistného a pojistných ťástek dochází vždy ve výroťní den poťátku pojištűní a vztahuje se vždy na všechna sjednaná pojištűní ťi pơipojištűní, není-li v pojistné smlouvű
dohodnuto jinak.
Pojistník má právo dynamiku pơijmout ťi odmítnout. Písemné odmítnutí nabídky dynamiky musí být pojistiteli doruťeno nejpozdűji dva műsíce pơed výroťním
dnem poťátku pojištűní; neuťiní-li tak pojistník, považuje se dynamika za pơijatou
a pro její úťinky platí ustanovení odstavce 1.8.2.

s pojistníkem nebo za podmínek dohodnutých v pojistné smlouvű. Pojistitel je
povinen novű dohodnutou výši pojistného sdűlit pojistníkovi nejpozdűji ve lhƳtű
dvou műsícƳ pơed splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše
pojistného zműnit.
Pokud pojistník se zműnou výše pojistného podle odstavce 1.7.9 nesouhlasí, musí
svƳj nesouhlas uplatnit do jednoho műsíce ode dne, kdy se o navrhované zműnű výše pojistného dozvűdűl; v tomto pơípadű pak pojištűní zanikne uplynutím
pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, není-li v pojistné smlouvű
dohodnuto jinak.
V pơípadű nároku na zproštűní od placení pojistného hradí bűžné pojistné
pojistitel.
Pojistitel je oprávnűn zapoťíst proti pojistnému plnűní, s výjimkou pojistného
plnűní z povinného pojištűní, dlužné ťástky pojistného a jiné splatné pohledávky
z pojistných smluv pojištűní s ním uzavơených.
Pojištűní se pro neplacení pojistného ani z jiných dƳvodƳ nepơerušuje, pokud
není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
ZmŰny pojistné smlouvy
Veškeré zműny pojistné smlouvy musí být v písemné formű. Návrhy zműn pojištűní podané pojistníkem prostơednictvím pojišƩovacího zprostơedkovatele jsou
doruťeny teprve dnem jejich pơedání pojistiteli, který jedinű mƳže návrh zműny
pojištűní pơijmout nebo odmítnout.
Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, lze nároky plynoucí ze zműny pojištűní uplatnit až od její úťinnosti.

Odmítnutí dynamiky doruťené pojistiteli po termínu uvedeném v pơedchozím
odstavci není pojistitel povinen akceptovat.
Procento dynamiky je stanoveno pojistitelem s pơihlédnutím k vývoji indexu kupní síly. O toto procento se zvyšuje pojistné a je-li stanovena pojistná ťástka, zvýší
se podle pojistnű technických a kalkulaťních zásad. V pơípadű vzniku nároku na
zproštűní od placení pojistného pojistitel dynamiku nenabízí.
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1.11 Základní práva a povinnosti úŤastníkƲ pojištŰní
1.11.1 Souťástí pojistné smlouvy jsou informace, které musí být zájemci pơed uzavơením pojistné smlouvy sdűleny a oznámeny, a písemné dotazy pojistitele týkající
se sjednávaného pojištűní. Písemnými dotazy pojistitele vztahujícími se k uzavơení smlouvy jsou i dotazy týkající se zdravotního stavu pojištűného a další otázky
potơebné k uzavơení pojistné smlouvy.
1.11.2 Pojistník a pojištűný jsou povinni pravdivű a úplnű odpovűdűt na všechny písem-

1.10 PojištŰní cizího pojistného rizika, souhlas pojištŰného
1.10.1 Pojistník mƳže uzavơít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištűného, který je
osobou odlišnou od pojistníka.
1.10.2 Pojistník je povinen seznámit pojištűného s obsahem pojistné smlouvy týkající
se pojištűní jeho pojistného rizika.
1.10.3 Právo na pojistné plnűní mƳže pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže
splnűní povinnosti podle odstavce 1.10.2 a jestliže prokáže, že mu byl k pơijetí
pojistného plnűní dán písemný souhlas pojištűného, popơípadű zákonného
zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám. Písemný
souhlas pojištűného nebo zákonného zástupce se vyžaduje i v pơípadű zműny
obmyšleného, zműny podílƳ na pojistném plnűní, bylo-li urťeno více obmyšlených, a k vyplacení odkupného a rovnűž odkoupení akumulaťní podílových jednotek.
1.10.4 Je-li pojistník odlišný od pojištűného, mƳže urťit nebo zműnit osobu obmyšleného nebo pohledávku z pojištűní postoupit nebo zastavit jen s písemným souhlasem pojištűného.
1.10.5 Zemơe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojištűní
cizího pojistného rizika, vstupuje pojištűný do pojištűní namísto pojistníka, a to
dnem, kdy pojistník zemơel nebo zanikl bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

1.9.4

1.9.3
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1.13 Práva a povinnosti úŤastníkƲ pojištŰní související s pojistnou událostí
1.13.1 Oprávnűná osoba ťi její zákonný zástupce je povinen bez zbyteťného odkladu
pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvűtlení o vzniku

1.12

Práva a povinnosti úŤastníkƲ pojištŰní související se zjišƨováním a pƠezkoumáváním zdravotního stavu
1.12.1 Pojistitel je oprávnűn požadovat údaje o zdravotním stavu a zjištűní zdravotního
stavu nebo pơíťiny smrti pojištűného, jsou-li pro to dƳvody související se stanovením výše pojistného rizika, výše pojistného a šetơením pojistné události, pokud
k tomu byl pojistiteli dán výslovný souhlas pojištűného (jeho zákonného zástupce). ZjišƩování zdravotního stavu nebo pơíťiny smrti se provádí na základű zpráv
a zdravotnické dokumentace vyžádaných pojistitelem povűơeným zdravotnickým
zaơízením od ošetơujících lékaơƳ, a v pơípadű potơeby i prohlídkou nebo vyšetơením provedeným zdravotnickým zaơízením. Pojištűný (jeho zákonný zástupce) je
povinen na žádost pojistitele pơedložit písemný pơehled úhrad za poskytnoutou
lékaơskou péťi (vťetnű pơedpisu léťivých pơípravkƳ a zdravotnických prostơedkƳ)
vystavený zdravotní pojišƩovnou, u níž je nebo byl registrován.
1.12.2 Pojištűný (jeho zákonný zástupce) mƳže souhlas vydaný podle pơedchozího
ustanovení kdykoliv písemnű odvolat. Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto
jinak, pojistná smlouva zaniká doruťením odvolání souhlasu pojistiteli; pokud byl
souhlas odvolán, není pojistitel povinen plnit za pơípadné pojistné události, které
byly uplatnűny, ledaže by byl souhlas obnoven.
1.12.3 Skuteťnosti, o kterých se pojistitel pơi zjišƩování zdravotního stavu dozví, smí
použít pouze pro svou potơebu, jinak pouze na základű platných zákonƳ nebo se
souhlasem pojištűného nebo jeho zákonného zástupce.

né dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištűní a nemohou se proto
odvolávat na pokyny nebo informace pojišƩovacího zprostơedkovatele. To platí
i v pơípadű, že jde o zműnu pojištűní.
1.11.3 Stejnou povinnost jako v odstavci 1.11.2 má pojistitel vƳťi pojistníkovi a pojištűnému; jménem pojistitele mƳže tuto povinnost plnit též pojišƩovací zprostơedkovatel.
1.11.4 Pojistník je povinen bez zbyteťného odkladu oznámit pojistiteli zműnu nebo
zánik pojistného rizika. V pơípadű pojištűní cizího pojistného rizika má tuto povinnost pojištűný.
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1.14 Následky porušení povinností
1.14.1 Porušil-li pojistník nebo pojištűný pơi uzavơení pojistné smlouvy nebo pơi její zműnű nűkterou z povinností uvedených v zákonű nebo v pojistné smlouvű a bylo-li
v dƳsledku toho stanoveno nižší pojistné, mƳže pojistitel pojistné plnűní pơiműơenű snížit.
Pơiműơeným snížením pojistného plnűní se rozumí jeho krácení v poműru pojistného, které bylo placeno, a pojistným, které műlo být placeno.

1.13.6

1.13.5

1.13.4

1.13.3

1.13.2

a rozsahu následkƳ této události, pơedložit k tomu potơebné doklady a postupovat zpƳsobem dohodnutým v pojistné smlouvű.
Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnűní z pojištűní, bez zbyteťného odkladu zahájit šetơení nutné ke zjištűní rozsahu
jeho povinnosti plnit a toto šetơení ukonťit do tơí műsícƳ od oznámení. NemƳže-li
pojistitel ukonťit šetơení ve lhƳtű podle pơedchozí vűty, je povinen sdűlit osobű,
které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnűní, dƳvody, pro které nelze šetơení ukonťit, a poskytnout jí na její žádost pơiműơenou zálohu. Tato lhƳta
nebűží, je-li šetơení znemožnűno nebo ztíženo z viny oprávnűné osoby, pojistníka
nebo pojištűného.
Pojištűný je povinen se léťit u lékaơƳ a v léťebných zaơízeních, která užívají všeobecnű uznávané vűdecké a diagnostické metody, a je povinen ơídit se doporuťeními lékaơe a podniknout všechny kroky prospűšné pro jeho uzdravení.
Pojistné plnűní je splatné do 15 dnƳ po skonťení šetơení podle odstavce 1.13.2.
Za den skonťení šetơení se považuje den, kdy pojistitel sdűlí jeho výsledky oprávnűné osobű.
Na nákladech oprávnűné osoby spojených s uplatnűním nároku na pojistné
plnűní se pojistitel podílí ťásteťnű. Výše nákladu, kterou hradí pojistitel, je urťena
v pojistné smlouvű. Pokud byly náklady šetơení podle odstavce 1.13.2 vynaložené
pojistitelem vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností pojistníka, pojištűného nebo oprávnűné osoby, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost
porušil, pơiműơenou náhradu. Pojistitel je oprávnűn zapoťíst tyto náklady proti
pojistnému plnűní.
Pokud došlo k vyplacení pojistného plnűní, které oprávnűné osobű podle pojistné
smlouvy nenáleží, je ten, komu bylo takto plnűno, povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnűní, a to i v pơípadű, že pojistná smlouva není v platnosti.

35

Výluky z pojištŰní
Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, není pojistitel povinen poskytnout
pojistné plnűní za pojistné události
vzniklé válkou, invazí, ťinností zahraniťního nepơítele, vojenskými akcemi (bez
ohledu na to, zda byla vyhlášena válka ťi nikoliv), obťanskou válkou, povstáním,
vzpourou, vzbouơením, srocením, stávkou, výlukou, obťanskými nepokoji, vojenskou ťi uzurpovanou mocí, represivními zásahy státních orgánƳ a bezpeťnostních složek státu, skupinou osob se zlým úmyslem, lidí jednajících pro politickou
organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutím, vyvlastnűním, zabavením pro vojenské
úťely, zniťením nebo poškozením z pokynu vlády pƳsobící de jure nebo defacto
anebo jiného veơejného orgánu, nebo jejichž pơíťinou bylo jaderné záơení z jakéhokoliv zdroje nebo radioaktivní kontaminace ťi užití biologických a chemických
zbraní; pojistitel poskytuje plnou pojistnou ochranu, je-li riziku jaderného záơení
pojištűný vystaven v rámci léťebného procesu pod lékaơským dohledem;
k nimž došlo v pơíťinné souvislosti s pácháním úmyslného trestného ťinu pojištűným;
jestliže oprávnűná osoba zpƳsobila pojistnou událost úmyslnű sama nebo z jejího podnűtu jiná osoba;
vzniklé v dƳsledku úrazu v období deseti kalendáơních dnƳ ode dne poťátku
pojištűní; pojistitel je však povinen poskytnout pojistné plnűní, pokud k pojistné
události došlo v období do deseti kalendáơních dnƳ ode dne poťátku pojištűní
a na úťet pojistitele již bylo pơipsáno první pojistné za pojištűní, ze kterého je
nárok na pojistné plnűní uplatƔován.
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Výluky z úrazového pojištŰní, pojištŰní invalidity a pojištŰní nemoci
Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, není pojistitel povinen poskytnout
pojistné plnűní za pojistné události, jejichž pơíťinou je
1.16.1 sebevražda, pokus o sebevraždu nebo úmyslné sebepoškození;

1.16

1.15.4

1.15.3

1.15.2

1.15.1

1.15

1.14.2 Pokud műlo porušení povinností uvedených v zákonű nebo v pojistné smlouvű
podstatný vliv na vznik pojistné události, její prƳbűh nebo na zvűtšení rozsahu
jejích následkƳ anebo na zjištűní nebo urťení výše pojistného plnűní, anebo znemožnilo pơedložení dokladƳ o tom, že ke vzniku škody došlo pojistnou událostí
ve smyslu tűchto VPP, mƳže pojistitel pojistné plnűní snížit úműrnű tomu, jaký
vliv műlo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
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1.17
1.17.1

Zániky pojištŰní
Uplynutí doby
Pojištűní zaniká uplynutím pojistné doby, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto
jinak.

úraz, k nűmuž došlo pơi ťinnosti pojištűného, který byl pilotem nebo jiným ťlenem leteckého personálu na palubű letadla nebo vrtulníku, s výjimkou ťinnosti na palubű dopravního letadla létajícího na pravidelných linkách, pơi letecké
nehodű nebo pơi výkonu parašutismu vťetnű seskokƳ a letƳ padákem z letadel
a výšin, paraglidingu, létání na rogallu, balónem a vzducholodí;
1.16.3 úraz, k nűmuž došlo pơi výkonu potápűní, pyrotechnické ťinnosti, jeskyƔáơství,
krotitelství, kaskadérské, artistické a námoơnické ťinnosti;
1.16.4 úraz, k nűmuž došlo pơi provozování všech sportƳ v extrémních podmínkách,
pơi výkonu plnű kontaktního sportu (boxu a obdobných druhƳ), horolezectví,
raftingu, vodního motorismu, a to na jakékoli úrovni vťetnű rekreaťního sportu;
1.16.5 úraz, k nűmuž došlo u ơidiťe, spolujezdce nebo cestujícího v motorovém vozidle
pơi jejich úťasti na závodech, soutűžích a souvisejících tréninkových jízdách;
1.16.6 úraz, k nűmuž došlo pơi provozování profesionálního sportu a sportu na celostátní úrovni, a to pơi pơípravű, tréninku, závodech a exhibiťních vystoupeních;
osoby provozující billiard, golf, kuželky, sportovní rybáơství, stolní a karetní hry
a šipky nejsou touto výlukou dotťeny. Profesionálním výkonem sportu se pro
úťely tohoto pojištűní rozumí výkon takové sportovní ťinnosti, která je provádűna za úplatu na základű smlouvy se sportovní organizací, anebo která je pơevážným zdrojem pơíjmƳ sportovce;
1.16.7 újma na zdraví zpƳsobená pơi neoprávnűném výkonu takové ťinnosti, ke které je
podle právních pơedpisƳ vyžadována zvláštní zpƳsobilost nebo osvűdťení;
1.16.8 hospitalizace a diagnostické, léťebné a preventivní zákroky, které nebyly provedeny za úťelem léťení nemoci ťi následkƳ úrazu, nebo neodborné zásahy, které
si pojištűný provede nebo si nechá provést na svém tűle;
1.16.9 kosmetický zákrok a zásah;
1.16.10 újma na zdraví v souvislosti s požíváním, požitím ťi aplikací návykových látek
nebo pơípravkƳ obsahujících návykové látky, to neplatí pro úrazové pojištűní;
1.16.11 úraz, k nűmuž došlo následkem požití alkoholu, pơiťemž bylo zjištűno více než
1,5 promile alkoholu v krvi, to neplatí pro úrazové pojištűní.

1.16.2
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Nezaplacení pojistného
Pojištűní zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhƳty k zaplacení celého dlužného pojistného stanoveného pojistitelem v upomínce doruťené pojistníkovi, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
1.17.3 Dohoda
Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištűní dohodnout.
1.17.4 VýpovŰŦ
Je-li sjednáno pojištűní s bűžným pojistným, zaniká pojištűní výpovűdí pojistitele
nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpovűŧ musí být doruťena alespoƔ šest týdnƳ pơed uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. Pojistitel
nemƳže vypovűdűt životní pojištűní.
1.17.5 VýpovŰŦ do dvou mŰsícƲ
Pojistitel nebo pojistník mohou pojištűní vypovűdűt do dvou műsícƳ ode dne
uzavơení pojistné smlouvy. Dnem doruťení výpovűdi poťíná bűžet osmidenní
výpovűdní lhƳta, jejímž uplynutím pojištűní zaniká.
1.17.6 VýpovŰŦ po vzniku pojistné události
Pojistitel nebo pojistník mohou pojištűní vypovűdűt do tơí műsícƳ ode dne doruťení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruťení výpovűdi poťíná bűžet
výpovűdní lhƳta jednoho műsíce, jejímž uplynutím pojištűní zaniká. Pojistitel
nemƳže vypovűdűt životní pojištűní.
1.17.7 Odstoupení
1.17.7.1 Zodpoví-li pojistník nebo pojištűný pơi sjednávání pojistné smlouvy úmyslnű nebo
z nedbalosti nepravdivű nebo neúplnű písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištűní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže pơi
pravdivém a úplném zodpovűzení dotazƳ by pojistnou smlouvu neuzavơel. Toto
právo mƳže pojistitel uplatnit do dvou műsícƳ ode dne, kdy takovou skuteťnost
zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v pơípadű zműny pojistné smlouvy.
1.17.7.2 Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek
podle odstavce 1.17.7.1 i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocnűný
zástupce nepravdivű nebo neúplnű zodpovűdűl jeho písemné dotazy týkající se
sjednávaného pojištűní.
Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poťátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbyteťného odkladu, nejpozdűji ve lhƳtű do 30 dnƳ ode dne odstoupení
od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odeťte to, co již
z pojištűní plnil. V pơípadű odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného

1.17.2

DoruŤování zásilek
Pro úťely tohoto pojištűní se zásilkou rozumí každá písemnost nebo penűžní
ťástka, které zasílá pojistitel pojistníkovi a oprávnűným osobám a pojistník nebo
oprávnűné osoby pojistiteli.
Pojistníkovi zasílá pojistitel zásilku na jeho poslední známou adresu a oprávnűným osobám na tu adresu, kterou písemnű pojistiteli sdűlili. Pojistník je povinen
pojistiteli oznámit adresu pro doruťování zásilek (kontaktní adresu) v Ťeské
republice a dále je povinen pojistiteli sdűlit každou zműnu této adresy. Penűžní

1.19
1.19.1
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1.19.2

1.18.2

Redukce pojištŰní a pojištŰní ve splaceném stavu
Bylo-li to v pojistné smlouvű dohodnuto a byly-li naplnűny pojistnű-technické
zásady pojistitele, pojištűní nezaniká za podmínek odstavce 1.17.2, ale műní
se na pojištűní se sníženou pojistnou ťástkou (redukce pojistné ťástky), nebo
na pojištűní ve splaceném stavu.
K úťinnosti redukce, nebo pơevodu pojištűní do splaceného stavu dojde prvního
dne po lhƳtű, jejímž uplynutím jinak pojištűní zaniká pro neplacení pojistného.

1.18
1.18.1

1.17.9

1.17.8

odeťítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištűní. Pojistník nebo pojištűný, který není souťasnű pojistníkem, popơípadű obmyšlený, je ve stejné lhƳtű
jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit ťástku vyplaceného pojistného plnűní,
která pơesahuje výši zaplaceného pojistného.
Odmítnutí pojistného plnŰní
Pojistitel plnűní z pojistné smlouvy mƳže odmítnout, jestliže pơíťinou pojistné
události byla skuteťnost, o které se dozvűdűl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pơi sjednávání pojištűní nebo jeho zműnű v dƳsledku úmyslnű
nebo z nedbalosti nepravdivű nebo neúplnű zodpovűzených písemných dotazƳ,
a jestliže by pơi znalosti této skuteťnosti v dobű uzavơení pojistné smlouvy tuto
smlouvu neuzavơel, nebo ji uzavơel za jiných podmínek, nebo oprávnűná osoba
uvede pơi uplatƔování práva na plnűní z pojištűní vűdomű nepravdivé nebo hrubű zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje
týkající se této události zamlťí.
Dnem doruťení oznámení o odmítnutí pojistného plnűní pojištűní zanikne.
Jiné dƲvody zániku
Pojištűní taktéž zaniká dnem, kdy došlo ke smrti pojištűné fyzické osoby, není-li
v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
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1.19.6

1.19.5

1.19.4

1.19.3
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ťástky mohou být zasílány pojistitelem na úťet, který pojistník nebo oprávnűné
osoby pojistiteli sdűlili. Pojistník a oprávnűné osoby zasílají písemnosti do sídla
pojistitele (pro tento úťel se za sídlo pojistitele považuje i adresa jeho poboťky, tj. adresa oblastního ơeditelství) a penűžní ťástky na úťty pojistitele, které
jim sdűlí. Zasílání zásilek se provádí prostơednictvím držitele poštovní licence,
ale lze je doruťovat i osobnű. Penűžní ťástky lze zasílat prostơednictvím penűžních ústavƳ. Pojistitel je oprávnűn stanovit limit pro výplatu penűžních ťástek,
od nűhož pojistitel zasílá penűžní ťástky výhradnű na úťet pơíjemce.
Písemnost urťená pojistiteli je doruťena dnem, kdy pojistitel potvrdí její pơevzetí. Totéž platí, pokud byla písemnost pơedána prostơednictvím pojišƩovacího
zprostơedkovatele. Penűžní ťástka urťená pojistiteli, je doruťena dnem pơipsání
této ťástky na jeho úťet nebo dnem, kdy bylo její pơijetí v hotovosti pojistitelem
potvrzeno.
Písemnost pojistitele urťená pojistníkovi nebo oprávnűné osobű (dále jen „adresát“) se považuje za doruťenou dnem jejího pơevzetí adresátem nebo dnem,
kdy adresát pơevzetí písemnosti odepơel. Nebyl-li adresát zastižen, je písemnost uložena u držitele poštovní licence, který adresáta vyzve, aby si ji vyzvedl.
Písemnost se považuje za doruťenou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát
o jejím uložení nedozvűdűl, nebo dnem, kdy byla vrácena pojistiteli jako nedoruťitelná pro zműnu adresy, kterou adresát pojistiteli neoznámil; to neplatí, pokud
adresát prokáže, že zásilku nemohl vyzvednout nebo oznámit zműnu adresy
z dƳvodu hospitalizace, lázeƔského pobytu, pobytu v cizinű nebo z jiných závažných dƳvodƳ. Penűžní ťástka urťená adresátovi pơi bezhotovostním placení je
doruťena dnem jejího pơipsání na úťet adresáta a pơi platbű prostơednictvím
držitele poštovní licence, jejím pơedáním držiteli poštovní licence.
Doruťování podle odstavcƳ 1.19.3 a 1.19.4 se týká zásilek zasílaných na dodejku nebo formou dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná prostơednictvím držitele poštovní licence obyťejnou zásilkou nebo doporuťeným
psaním se považuje za doruťenou jen tehdy, prokáže-li její doruťení odesilatel
nebo potvrdí-li toto doruťení ten, komu byla urťena.
Zasílání písemností provádűné telegraÞcky, dálnopisem (faxem) nebo elektronickými prostơedky s úťinky doruťení podle odstavce 1.19.3 a první vűty
odstavce 1.19.4 je možné buŧ na základű dohody úťastníkƳ pojištűní o zpƳsobu
zasílání písemností a potvrzování jejich pơijetí, anebo pokud doruťení adresát
nepochybným zpƳsobem potvrdí (napơ. elektronickým podpisem).

VyƠizování stížností
Stížnosti úťastníkƳ pojištűní se doruťují na adresu pojistitele uvedenou v pojistné
smlouvű a vyơizují se písemnou formou, pokud se úťastníci pojištűní nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveƔ právo obrátit se se stížností na Ministerstvo Þnancí Ťeské republiky.

250-96_Autopoj06.indd 38

2.3.2

2.3
2.3.1

2.2.3

Výluky z pojištŰní
V pơípadű sebevraždy pojištűného je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnűní
jen tehdy, trvalo-li pojištűní nepơetržitű nejménű dva roky bezprostơednű pơedcházející sebevraždű, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
Zemơe-li pojištűný ve tơetím nebo dalším roce trvání pojištűní následkem sebevraždy
a neuplynuly-li alespoƔ dva roky od posledního zvýšení pojistné ťástky, k nűmuž došlo

Pojistná událost a pojistné plnŰní z investiŤního pojištŰní
Pojistnou událostí v investiťním pojištűní je
- smrt pojištűného nebo
- dožití se dne uvedeného ve smlouvű jako konec pojištűní.
V pơípadű dožití se dne uvedeného v pojistné smlouvű je pojištűní pơevedeno
na pojištűní splaceného stavu, pokud si pojistník nepožádá pơed koncem pojištűní o výplatu pojistného plnűní. Pojistné plnűní se poskytuje ve výši hodnoty
podílových jednotek zjištűné k nejbližšímu oceƔovacímu dni, který následoval
po vzniku pojistné události.
V pơípadű smrti pojištűného za doby trvání pojištűní poskytne pojistitel oprávnűné osobű pojistné plnűní ve výši pojistné ťástky pro pơípad smrti dohodnuté
v pojistné smlouvű, anebo pokud je to pro oprávnűnou osobu výhodnűjší, výši
hodnoty podílových jednotek zjištűné k oceƔovacímu dni, který následoval po dni
oznámení pojistné události pojistiteli.

2.2
2.2.1

2.2.2

Základní ustanovení pro investiŤní pojištŰní
V investiťním pojištűní lze pojistit fyzickou osobu pro pơípad smrti, dožití se urťitého vűku, nebo dne dohodnutého v pojistné smlouvű jako konec pojištűní, anebo pro pơípad jiné skuteťnosti týkající se zműny osobního postavení této osoby.

2.1

2. Životní pojištŰní pro pƠípad smrti nebo dožití spojené s investiŤním
fondem (dále jen „investiŤní pojištŰní“)

1.20
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2.6.2

2.6
2.6.1

2.5.2

2.5
2.5.1

2.4.6

2.4.5

2.4.4

2.4.2
2.4.3

2.4
2.4.1
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Pojistné
Pojistník má právo kdykoliv požádat o zvýšení nebo snížení bűžného pojistného;
zműnu pojistitel provede od prvního dne splatnosti bűžného pojistného, který
následuje po dni doruťení žádosti pojistiteli.
Pojistník je oprávnűn kdykoliv za trvání pojištűní zaplatit mimoơádné pojistné.
Mimoơádné pojistné pojistitel investuje do akumulaťních podílových jednotek.

VýpoŤet ceny podílových jednotek
Prodejní cena poťáteťní nebo akumulaťní podílové jednotky fondu se urťí jako
podíl ťásti hodnoty majetku fondu odpovídající pơíslušným podílovým jednotkám
a celkového poťtu daných podílových jednotek tohoto fondu.
Nákupní cena podílové jednotky odpovídá její prodejní cenű zvýšené o procento
stanovené pojistitelem ve speciÞkaci podmínek pojištűní.

InvestiŤní fondy, oceƓování jejich majetku a správa
Jednotlivé investiťní fondy (dále jen „fondy“) zahrnují rƳzné typy investic, které
tvoơí hodnotu jejich majetku.
Hodnota podílových jednotek není pojistitelem zaruťena.
Pojistitel je oprávnűn rozhodnout o ukonťení investování a spravování investic
ve fondu, zejména kdyby další pokraťování takového investování podstatnű
snižovalo hodnotu podílových jednotek. O ukonťení investování a o pơevodu
podílových jednotek do jiného fondu musí být pojistník písemnű informován nejménű jeden műsíc pơed úťinností tohoto rozhodnutí.
OceƔování majetku fondƳ provádí pojistitel nejménű jednou týdnű ke stanovenému dni (oceƔovací den).
Hodnota majetku fondu se rovná hodnotű investic fondu k urťitému oceƔovacímu dni.
Povaha podkladových aktiv jednotlivých fondƳ je uvedena v pojistné smlouvű.

z jiného dƳvodu než je zvyšování v dƳsledku výše hodnoty podílových jednotek nebo
dynamiky, vyplatí pojistitel buŧ nejnižší pojistnou ťástku pro pơípad smrti pojištűného
dohodnutou v pojistné smlouvű platnou v prƳbűhu dvou let pơed datem úmrtí
pojištűného, anebo pokud to je pro osobu uvedenou v odstavci 2.2.3 výhodnűjší, vyplatí
pojistné plnűní ve výši odpovídající hodnotű podílových jednotek zjištűné k tomu
oceƔovacímu dni, který následoval po dni oznámení úmrtí pojištűného pojistiteli.

PƠevod podílových jednotek
Pojistník má za každý rok trvání pojištűní nárok na jeden bezplatný pơevod podílových jednotek mezi jednotlivými fondy. Nárok na bezplatný pơevod má pojistník
i v pơípadű, že pojistitel rozhodne o ukonťení investování a spravování investic
v jednotlivém fondu.
Pơi pơevodech podílových jednotek mezi jednotlivými fondy se uplatní prodejní
cena podílových jednotek jednotlivých fondƳ platná v nejbližší oceƔovací den
následující po dni, ve kterém je pojistiteli doruťena písemná žádost o takový
pơevod.

ÚŤet pojistníka
Celkový poťet poťáteťních a akumulaťních podílových jednotek vynásobený
prodejní cenou podílových jednotek každého fondu tvoơí úťet pojistníka, který
vede pojistitel.

2.8
2.8.1

2.9
2.9.1
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2.8.2

2.7.6

2.7.5

2.7.4

2.7.3

2.7.2

UmístŰní (investování) pojistného
Bűžné pojistné zaplacené v prvních dvou letech trvání pojištűní se použije
na nákup poťáteťních podílových jednotek. Stejný postup se uplatní i pro navýšenou ťást bűžného pojistného.
Bűžné pojistné i navýšená ťást bűžného pojistného zaplacené po uplynutí dvou
let se použije na nákup akumulaťních podílových jednotek.
Mimoơádné pojistné se použije vždy na nákup akumulaťních podílových
jednotek.
Pokud bylo pojistné zaplaceno pơed poťátkem pojištűní, použije se na nákup
podílových jednotek za nákupní cenu platnou v nejbližší oceƔovací den po poťátku pojištűní. Pokud bylo bűžné pojistné zaplaceno pơed dnem jeho splatnosti,
použije se na nákup podílových jednotek za nákupní cenu platnou v nejbližší
oceƔovací den následující po dni jeho splatnosti.
Akumulaťní podílové jednotky nakoupené za mimoơádné pojistné se nakupují
za nákupní cenu platnou v nejbližší oceƔovací den následující po dni, kdy bylo
pojistníkem zaplacené mimoơádné pojistné pơipsáno na úťet pojistitele.
Každý nákup podílových jednotek se provádí podle alokaťního poműru urťeného
pojistníkem. Pojistník má za každý rok trvání pojištűní nárok na jednu bezplatnou
zműnu alokaťního poműru.

2.7
2.7.1
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Odkoupení akumulaŤních podílových jednotek
Je-li dohodnuto v pojistné smlouvű, mƳže pojistník požádat o odkoupení ťásti
akumulaťních podílových jednotek ze svého úťtu.

Z úťtu pojistníka se platí pojistné za ta pojištűní (pơipojištűní), která byla sjednána
v souvislosti s investiťním pojištűním, pokud to bylo v pojistné smlouvű dohodnuto.
Z úťtu pojistníka se platí poplatky za správu pojištűní dohodnuté v pojistné
smlouvű.
V pơípadű, že pojištűní je pơevedeno na pojištűní ve splaceném stavu, budou
za hodnotu poťáteťních podílových jednotek nakoupeny akumulaťní podílové
jednotky v poműru aktuálních prodejních cen podílových jednotek.
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2.12 PojištŰní ve splaceném stavu
2.12.1 Pojištűní ve splaceném stavu je pojištűní bez dalšího placení bűžného pojistného.
K pơevodu na pojištűní ve splaceném stavu mƳže dojít na žádost pojistníka nebo
z dƳvodƳ uvedených v odstavcích 1.17.1. a 1.17.2.

2.11 Odkupné
2.11.1 Pokud bylo v investiťním pojištűní s bűžným pojistným zaplaceno pojistné ke
dni zániku pojištűní alespoƔ za 12 műsícƳ, nebo jde-li o pojištűní za jednorázové
pojistné sjednané na dobu delší než jeden rok, nebo jde-li o pojištűní ve splaceném stavu, má pojistník právo, aby mu na jeho žádost pojistitel vyplatil odkupné,
není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak. V pơípadű, že bylo bűžné pojistné
zaplaceno na kratší dobu než 12 műsícƳ, je nárok na odkupné, jen pokud bylo
pơed zánikem pojištűní zaplaceno mimoơádné pojistné. U pojištűní s bűžnű placeným pojistným se do poťtu zaplacených műsícƳ nezapoťítává pojistné zaplacené na dobu po ukonťení pojištűní. Odkupné je splatné do tơí műsícƳ ode dne,
kdy pojistitel obdržel žádost o výplatu odkupného. Výplatou odkupného pojištűní
zaniká.
2.11.2 Pojistník má právo kdykoliv bűhem trvání pojištűní požadovat na pojistiteli sdűlení o tom, kolik by ťinila výše odkupného. Pojistitel výši odkupného sdűlí ve lhƳtű
jednoho műsíce ode dne obdržení žádosti pojistníka.
2.11.3 Výši odkupného stanoví pojistitel z hodnoty podílových jednotek zjištűné k tomu
oceƔovacímu dni, který následoval po dni zániku pojištűní.

2.10

2.9.4

2.9.3

2.9.2

Druhy životního pojištŰní
Pojistitel v rámci životního pojištűní sjednává pojištűní:
– pro pơípad smrti,
– pro pơípad dožití,
– pro pơípad smrti nebo dožití,
– pro pơípad závažných onemocnűní,
– pơípadnű jiná pojištűní blíže speciÞkovaná v pojistné smlouvű.

3.2
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Základní ustanovení pro životní pojištŰní
V životním pojištűní lze pojistit fyzickou osobu zejména pro pơípad smrti, dožití
se urťitého vűku, nebo dne dohodnutého v pojistné smlouvű jako konec pojištűní, anebo pro pơípad jiné skuteťnosti týkající se zműny osobního postavení této
osoby.

3. Životní pojištŰní

SpeciÞkace podmínek pojištŰní
SpeciÞkace podmínek pojištűní je uložena na kontaktních místech pojistitele.
Ve speciÞkaci podmínek pojištűní jsou uvedeny zejména poplatky spojené
s investiťním pojištűním a nákupní a prodejní cenou jednotek platné pro aktuální období a všechny pojistné smlouvy bez ohledu na to, kdy byly sjednány.
Pojistitel má právo speciÞkaci podmínek pojištűní v prƳbűhu pojištűní műnit
ťi doplƔovat.

3.1

2.13

2.12.2 V pơípadű smrti pojištűného, která je pojistnou událostí, se poskytne pojistné
plnűní z pojištűní ve splaceném stavu ve výši hodnoty podílových jednotek zjištűné k tomu oceƔovacímu dni, který následoval po dni oznámení pojistné události
pojistiteli.
2.12.3 Po pơevodu na pojištűní ve splaceném stavu mƳže pojistník provést kdykoliv
nákup akumulaťních podílových jednotek za mimoơádné pojistné.
2.12.4 Pokud se hodnota podílových jednotek na úťtu pojistníka sníží pơevodem
na pojištűní ve splaceném stavu pod minimální hodnotu stanovenou pojistitelem, pojištűní zaniká. Pojistníkovi se vyplatí odbytné vypoťtené na základű hodnoty podílových jednotek dle kalkulaťních zásad k tomu oceƔovacímu dni, který
následoval po dni zániku pojištűní.
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3.4.2

3.4.1

3.4

3.3.3

3.3.2

3.3.1

3.3
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Výluka v pƠípadŰ sebevraždy a snížení pojistného plnŰní, výluka v pƠípadŰ
úmrtí dítŰte do tƠí let jeho vŰku
V pơípadű sebevraždy pojištűného je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnűní
jen tehdy, trvalo-li pojištűní nepơetržitű nejménű dva roky bezprostơednű pơedcházející sebevraždű, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
Zemơe-li pojištűný ve tơetím nebo dalším roce trvání pojištűní následkem sebevraždy a neuplynuly-li alespoƔ dva roky od posledního zvýšení pojistné ťástky,
k nűmuž došlo z jiného dƳvodu než zvyšování v dƳsledku dynamiky, vyplatí pojistitel nejnižší pojistnou ťástku pro pơípad smrti pojištűného dohodnutou v pojistné smlouvű v prƳbűhu dvou let pơed datem úmrtí pojištűného.

Pojistná událost a pojistné plnŰní
Pojistnou událostí v životním pojištűní je:
smrt pojištŰného
– V pojištűní pro pơípad smrti nebo v pojištűní pro pơípad smrti nebo dožití pojistitel vyplatí oprávnűné osobű pojistné plnűní ve výši pojistné ťástky pro pơípad
smrti dohodnuté v pojistné smlouvű.
– V pojištűní pro pơípad dožití pojistitel vyplatí oprávnűné osobű pojistné plnűní
ve výši doposud zaplaceného pojistného navýšeného o pơípadné podíly na pơebytcích.
Pojistnou událostí však není, pokud ke smrti pojištűného došlo do dvou műsícƳ
od sjednání pojištűní; to neplatí, došlo-li ke smrti pojištűného úrazem. V pojištűní
pro pơípad závažných onemocnűní není smrt pojistnou událostí.
dožití se dne uvedeného ve smlouvŰ jako konec pojištŰní
– V pojištűní na dožití nebo v pojištűní pro pơípad smrti nebo dožití pojistitel
vyplatí pojistnou ťástku dohodnutou v pojistné smlouvű pro pơípad dožití navýšenou o pơípadné podíly na pơebytcích.
stanovení diagnózy jednoho ze závažných onemocnŰní nebo provedení operace uvedené v poj. smlouvŰ (dále jen závažné onemocnŰní)
– V pojištűní pro pơípad závažných onemocnűní pojistitel vyplatí pojistnou ťástku
dohodnutou v pojistné smlouvű pro pơípad závažných onemocnűní. Pojistnou událostí však není, dojde-li k závažnému onemocnűní do šesti műsícƳ
od sjednání pojištűní. Pojistné plnűní bude vyplaceno pouze za pơedpokladu,
že pojištűný bude naživu nejménű 30 dní po datu stanovení diagnózy jednoho
ze závažných onemocnűní.

Uvedení nesprávného data narození nebo nesprávného pohlaví
Pokud pojistník uvedl nesprávné datum narození nebo pohlaví pojištűného
a v dƳsledku toho bylo pojistitelem chybnű stanoveno pojistné, pojistná doba,
doba placení pojistného nebo pojistná ťástka, je pojistitel oprávnűn pojistné
plnűní z této smlouvy snížit v poműru výše pojistného, které bylo placeno, k výši
pojistného, které by bylo placeno, kdyby pojistník uvedl správné datum narození
nebo pohlaví pojištűného.
Bylo-li v dƳsledku nesprávnű uvedených údajƳ o datu narození nebo pohlaví
pojištűného placeno vyšší pojistné, je pojistitel povinen upravit jeho výši poťínaje pojistným obdobím následujícím po pojistném období, ve kterém se správné
údaje dozvűdűl. Pojistné placené za následující pojistná období se snižuje o pơeplatek pojistného, v pơípadű jednorázového pojistného je pojistitel povinen pơeplatek pojistného pojistníkovi bez zbyteťného odkladu vrátit.
Zjistí-li pojistitel v dobű trvání pojištűní, že pojistník uvedl nesprávné datum narození pojištűného, je oprávnűn odstoupit od pojistné smlouvy, jestliže by s pojistníkem v pơípadű správnű uvedeného data narození pojištűného v dobű uzavơení
pojistné smlouvy za daných podmínek pojistnou smlouvu neuzavơel.

3.5
3.5.1
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3.5.3

3.5.2

3.4.6

3.4.5

3.4.4

U pojištűní pro pơípad dožití se neuplatní ustanovení odstavcƳ 3.4.1 a 3.4.2. Pojistitel poskytuje pojistné plnűní ve výši odkupného.
U pojištűní pro pơípad smrti nebo dožití se ustanovení odstavce 3.4.1. uplatní tak,
že pokud pojištűní trvalo ménű než dva roky bezprostơednű pơedcházející sebevraždű, poskytuje pojistitel pojistné plnűní ve výši odkupného.
Pojistitel neposkytne pojistné plnűní v pơípadű úmrtí dítűte do tơí let jeho vűku,
to neplatí u pojištűní pro pơípad dožití a pojištűní pro pơípad smrti nebo dožití,
kdy pơi úmrtí dítűte v tomto období pojistitel poskytuje pojistné plnűní ve výši
odkupného.
Pojistitel má právo snížit pojistné plnűní až na jednu polovinu, došlo-li k pojistné
události následkem požití alkoholu nebo aplikace návykových látek nebo pơípravkƳ obsahujících návykové látky pojištűným, pokud vykonával ťinnost pơi níž požívání alkoholu nebo aplikace návykových látek zvyšuje možnost vzniku pojistné
události; snížení pojistného plnűní se uplatní pouze v pơípadech, kdy k pojistné
události došlo v souvislosti s jednáním pojištűného, jímž jinému zpƳsobil tűžkou
újmu na zdraví nebo smrt.

3.4.3
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4.1
4.1.1
4.1.2

3.6.5

3.6.4

3.6.3

3.6.2

3.6
3.6.1
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Základní ustanovení pro úrazové pojištŰní
V úrazovém pojištűní lze pojistit fyzickou osobu pro pơípad úrazu.
Úrazem se rozumí neoťekávané a náhlé pƳsobení zevních sil nebo vlastní tűlesné
síly nezávisle na vƳli pojištűného, ke kterému došlo bűhem trvání pojištűní a kterým mu bylo zpƳsobeno poškození zdraví nebo smrt.

4. Úrazové pojištŰní

Odkupné
Pokud bylo v životním pojištűní s bűžným pojistným zaplaceno pojistné
ke dni zániku pojištűní alespoƔ za 12 műsícƳ a byla-li vytvoơena kladná
rezerva, nebo jde-li o pojištűní za jednorázové pojistné sjednané na dobu
delší než jeden rok, nebo jde-li o pojištűní s redukovanou pojistnou ťástkou, má pojistník právo, aby mu na jeho žádost pojistitel vyplatil odkupné,
není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak. U pojištűní s bűžnű placeným
pojistným se do poťtu zaplacených műsícƳ nezapoťítává pojistné zaplacené na dobu po ukonťení pojištűní. Výplatou odkupného pojištűní zaniká.
Odkupné je splatné do tơí műsícƳ ode dne, kdy pojistitel obdržel žádost
o výplatu odkupného.
Pojistník má právo kdykoliv bűhem trvání pojištűní požadovat na pojistiteli sdűlení o tom, kolik by ťinila výše odkupného. Pojistitel výši odkupného sdűlí ve lhƳtű
jednoho műsíce ode dne obdržení žádosti pojistníka.
Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, právo na odkupné nevzniká
u pojištűní pro pơípad smrti, které bylo sjednáno na pơesnű dohodnutou dobu,
ani u jiného pojištűní, z nűhož se vyplácí dƳchod, pokud již došlo k výplatű
dƳchodu.
Nárok na odkupné za stejných podmínek jako v ustanovení odst. 3.6.1 vzniká
i v pơípadű zániku pojištűní z dƳvodu odvolání souhlasu pojištűného podle ustanovení odst. 1.12.2 nebo z dƳvodu smrti pojištűného, k níž došlo sebevraždou
podle odst. 3.4.3 a 3.4.4, nebo z dƳvodu zániku pojištűní dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem.
Odkupné neodpovídá celkovű zaplacenému pojistnému, ale snížené rezervű
pojistného podle kalkulaťních zásad pojistitele, do kterých má pojistník právo
nahlédnout.

Pojistná událost

Pojistnou událostí v úrazovém pojištűní je úraz pojištűného
– vzniklý pƳsobením zevní síly, anebo
– dojde-li v dƳsledku náhlé odchylky od bűžného pohybu k vymknutí kloubƳ, pơetržení ťi natržení svalƳ, šlach, vazƳ nebo pouzder.

Pojistitel plní zejména za tűlesná poškození zpƳsobená úrazy
– ztráta ťástí tűla nebo jejich funkce,
– zlomeniny, vymknutí, pohmoždűní, podvrtnutí, pơetržení ťi natržení svalƳ,
šlach, vazƳ nebo pouzder,
– tržné a ơezné rány,
– poranűní vnitơních orgánƳ.

Pojistitel plní i za poškození zdraví, která byla pojištűnému zpƳsobena
– nemocí vzniklou výluťnű následkem úrazu,
– zhoršením následkƳ úrazu nemocí, jíž pojištűný trpűl již pơed úrazem,
– místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodkƳ do otevơené rány
zpƳsobené úrazem,
– nákazou tetanem nebo vzteklinou pơi úrazu,
– diagnostickými, léťebnými a preventivními zákroky provedenými za úťelem
léťení následkƳ úrazu,
– neoťekávaným a nepơerušovaným pƳsobením vysokých nebo nízkých zevních
teplot, plynƳ, par, elektrického proudu a jedƳ (s výjimkou jedƳ mikrobiálních
a látek imunotoxických).

Výluky z úrazového pojištŰní
Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, pojistitel nemá povinnost poskytnout
pojistné plnűní za

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3
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Druhy úrazového pojištŰní
Pojistitel v rámci úrazového pojištűní sjednává pojištűní:
– pro pơípad smrti následkem úrazu,
– pro pơípad trvalých následkƳ úrazu,
– pro pơípad léťení úrazu,
– pro pơípad pơiznání plné invalidity v dƳsledku úrazu,
– pơípadnű jiná pojištűní blíže speciÞkovaná v pojistné smlouvű.

4.1.3
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4.4.3

4.4.2

4.4.1

4.4

4.3.9

4.3.7
4.3.8

4.3.6

4.3.4
4.3.5

4.3.2
4.3.3

4.3.1
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Omezení povinnosti plnit
Pojistitel má právo snížit pojistné plnűní až na jednu polovinu:
došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo
pơípravkƳ obsahujících návykové látky pojištűným a okolnosti, za kterých k úrazu
došlo, to odƳvodƔují; műl-li však takový úraz za následek smrt pojištűného, sníží
pojistitel plnűní jen tehdy, jestliže k tomuto úrazu došlo v souvislosti s jednáním
pojištűného, jímž jinému zpƳsobil tűžkou újmu na zdraví nebo smrt; to neplatí, pokud látky podle vűty prvé obsahovaly léky, které pojištűný užil zpƳsobem
pơedepsaným pojištűnému lékaơem, a pokud nebyl lékaơem nebo výrobcem
léku upozornűn, že v dobű aplikace tűchto lékƳ nelze vykonávat ťinnost, v jejímž
dƳsledku došlo k úrazu;
v pơípadű úrazu pojištűného pơi dopravní nehodű, pơi níž pojištűný porušil závažným zpƳsobem pơedpisy o provozu na pozemních komunikacích, jako napơ.
nepơiműơená nebo nedovolená rychlost jízdy, jízda na ťervenou, nedání pơednosti v jízdű apod.;
došlo-li k úrazu pojištűného pơi takovém jednání, pro které byl pravomocnű
odsouzen pro nedbalostní trestný ťin.

vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorƳ všeho druhu a pƳvodu, vznik a zhoršení
aseptických zánűtƳ pochev šlachových, úponƳ svalových, tíhových váťkƳ a epikondylitid, náhlé pơíhody cévní;
úrazy páteơe, kromű úrazƳ s následkem poškození míchy ťi zlomeniny obratle;
infekťní nemoci, i když byly pơeneseny zranűním (vyjma nákazy tetanem nebo
vzteklinou), nemoci a nemoci z povolání;
zhoršení nebo projevení se nemoci v dƳsledku úrazu;
duševní poruchy a zműny psychického stavu bez ohledu na to, ťím byly zpƳsobeny, nedojde-li k organickému poškození centrální nervové soustavy úrazem;
úraz, k nűmuž došlo v dƳsledku epileptického záchvatu, duševní poruchy nebo
poruchy vűdomí, náhlé pơíhody cévní nebo jiného záchvatu kơeťí;
patologické zlomeniny vťetnű zlomenin v dƳsledku osteoporózy;
úraz, k nűmuž došlo v dƳsledku otravy po požití pevných nebo kapalných látek;
tato výluka se nevztahuje na dűti do dovršení desátého roku života, avšak jen tehdy, pokud otrava nebyla zpƳsobena potravinami;
pơerušení patologicky degenerativnű zműnűných svalƳ, šlach, vazƳ nebo pouzder zpƳsobených vyvinutím vnitơní svalové síly.

Druhy pojištŰní invalidity
Pojistitel v rámci pojištűní invalidity sjednává:
– pojištűní pro pơípad pơiznání plné invalidity,
– pơípadnű jiná pojištűní blíže speciÞkovaná v pojistné smlouvű.

Pojistná událost
Pojistnou událostí v pojištűní invalidity je plná invalidita pojištűného stanovená
pojistitelem
– v dƳsledku nemoci, která vznikla nejdơíve v den následujícím po dni sjednání pojištűní a zároveƔ den vzniku pojistné události nastal po uplynutí dvou let
od sjednání pojištűní nebo
– v dƳsledku úrazu, ke kterému došlo nejdơíve v den poťátku pojištűní.
O plné invaliditű pojištűného rozhoduje pojistitel na základű pơedložených podkladƳ. Pơihlíží zejména k míơe schopnosti pojištűného vykonávat soustavnou
výdűleťnou ťinnost vťetnű alternativní výdűleťné ťinnosti s ohledem na jeho
vűdomosti, vzdűlání, zkušenosti, praxi, vűk a stupeƔ omezení z dƳvodu dlouhodobű nepơíznivého zdravotního stavu.
V pơípadű, že pojištűnému byl pơiznán plný invalidní dƳchod pơíslušným orgánem
státní správy, je pojištűný povinen toto rozhodnutí pơedložit neodkladnű pojistiteli.
Dnem vzniku pojistné události je den, ke kterému byla plná invalidita urťena
pojistitelem, a to i zpűtnű. Potvrdí-li pojistitel plnou invaliditu na základű pơiznání
plného invalidního dƳchodu pơíslušným orgánem státní správy, za den vzniku
pojistné události se považuje den, kdy nabylo úťinnosti pravomocné rozhodnutí
pơíslušného orgánu státní správy. Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
samotné rozhodnutí o pơiznání plného invalidního dƳchodu pơíslušným orgánem státní správy není pojistnou událostí.

5.2

5.3
5.3.1
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5.3.4

5.3.3

5.3.2

Základní ustanovení pro pojištŰní invalidity
V pojištűní invalidity lze pojistit fyzickou osobu zejména pro pơípad plné invalidity.
Plnou invaliditou se pro úťely tűchto pojistných podmínek rozumí stav pojištűného, kdy z dƳvodu dlouhodobű nepơíznivého zdravotního stavu poklesla schopnost
pojištűného vykonávat soustavnou výdűleťnou ťinnost nejménű o 66 % a zdravotní postižení má trvalý vliv na jeho schopnost tuto ťinnost dále vykonávat.

5.1
5.1.1
5.1.2

5. PojištŰní invalidity

43

6.1.2

6.1
6.1.1

5.4.3

5.4.2

5.4
5.4.1

7.9.2009 8:59:05

Základní ustanovení pro pojištŰní nemoci
V pojištűní nemoci lze pojistit fyzickou osobu pro pơípad pracovní neschopnosti,
pobytu v nemocnici, anebo pro pơípad jiné skuteťnosti související se zdravotním
stavem pojištűného.
Ťekací doba je tơi műsíce ode dne poťátku pojištűní; v pơípadű porodu, psychoterapie, zubních a ortopedických náhrad ťiní ťekací doba osm műsícƳ ode dne
poťátku pojištűní; v pojištűní pro pơípad ošetơovatelské péťe je ťekací doba tơi
roky ode dne poťátku pojištűní, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak. Pro
úrazy ťekací doba odpadá. Pơi zműnách pojištűní platí ustanovení o ťekací dobű
pro dodateťnou ťást pojistného krytí.

6. PojištŰní nemoci

Pojistné plnŰní
V pơípadű pojistné události vzniká nárok na výplatu pojistného plnűní ode dne
nejbližší splatnosti pojistného po jejím vzniku. Opakované plnűní (dƳchod)
a zproštűní od placení pojistného se vždy pơiznává na jeden rok, není-li v pojistné
smlouvű dohodnuto jinak. Vyplácení dƳchodu a nárok na zproštűní se prodlužuje
vždy o další rok, pokud plná invalidita nadále trvá.
Pojištűný, resp. pojistník, je povinen na žádost pojistitele kdykoliv prokázat,
že jeho plná invalidita trvá, a pojistitel má právo kdykoliv pơezkoumávat
trvání plné invalidity. O splnűní podmínek plné invalidity rozhoduje pojistitel na základű lékaơských zjištűní. V pơípadű zániku plné invalidity zaniká
i nárok na zproštűní od placení pojistného a výplatu dƳchodu, a to uplynutím posledního dne műsíce, ve kterém k zániku plné invalidity došlo.
V pơípadű zproštűní od placení pojistného vzniká povinnost platit pojistné
za pƳvodnű sjednaných podmínek prvním dnem následujícího pojistného
období. Pojistník je povinen doruťit pojistiteli ovűơenou kopii rozhodnutí
pơíslušného orgánu státní správy o zániku nároku na plný invalidní dƳchod
do deseti dnƳ od jeho obdržení. Dojde-li nesplnűním ohlašovací povinnosti
podle pơedchozí vűty k tomu, že nárok na pojistné plnűní byl pơiznán i na
další pojistné období, je pojistník a pojištűný povinen za toto období vrátit
vyplacené pojistné plnűní.
Nárok na pojistné plnűní ve formű zproštűní od placení pojistného konťí nejpozdűji zánikem pojištűní, ke kterému bylo sjednáno.

Druhy pojištŰní nemoci
Pojistitel v rámci pojištűní nemoci sjednává pojištűní:
– pro pơípad pracovní neschopnosti pojištűného z dƳvodu nemoci nebo úrazu,
– pro pơípad pobytu pojištűného v nemocnici z dƳvodu nemoci nebo úrazu,
– pơípadnű jiná pojištűní blíže speciÞkovaná v pojistné smlouvű.

PojištŰní pro pƠípad pracovní neschopnosti z dƲvodu nemoci nebo úrazu
(dále jen „PPN“)
Pojistná událost a pojistné plnŰní v PPN
Pojistitel vyplatí pojištűnému denní dávku dohodnutou v pojistné smlouvű, nejvýše
však denní dávku stanovenou v ZPP, jestliže pojištűný podle lékaơského rozhodnutí z dƳvodu nemoci nebo úrazu nemƳže pơechodnű vykonávat a ani nevykonává
svoje zaműstnání nebo samostatnou výdűleťnou ťinnost anebo jinou výdűleťnou
ťinnost a na tomto podkladű mu byl vystaven doklad o pracovní neschopnosti.
Denní dávka je vyplácena ode dne pracovní neschopnosti, který je uveden v pojistné smlouvű, a to maximálnű po dobu 366 dnƳ za jednu pojistnou událost.
Nárok na plnűní vzniká teprve po uplynutí ťekací doby podle odstavce 6.1.2.
Za pracovní neschopnost, která vznikne po poťátku pojištűní pơed uplynutím
ťekací doby, se sjednaná denní dávka poskytuje pouze za dny pracovní neschopnosti, které nastanou po jejím uplynutí.
Pracovní neschopnost, pơiznávaná opakovanű z dƳvodu léťení stejné nemoci
ťi následkƳ stejného úrazu, je jednou pojistnou událostí. Pơi pracovní neschopnosti pơiznané pro více nemocí nebo následkƳ úrazƳ souťasnű se vyplácí sjednaná denní dávka pouze jednou.
Omezení územní platnosti
Pojištűní platí na území ŤR; pơi zahraniťním pobytu v Evropű se vyplácí denní
dávka pouze v pơípadű akutních nemocí nebo úrazƳ vzniklých v zahraniťí, a to
za dobu nezbytnű nutné hospitalizace.
Výluky z pojištŰní pro PPN
Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, pojistitel nemá povinnost poskytnout
pojistné plnűní:

6.2

6.3
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6.3.3

6.3.2

6.3.1.4

6.3.1.3

6.3.1.2

6.3.1
6.3.1.1

Pojistitel má právo posuzovat nezbytnou dobu k vyléťení nemoci nebo následkƳ úrazu s pơihlédnutím k dobű pơiműơené povaze a rozsahu poškození, a dále
medicínskou a ekonomickou úťelnost léťby.

6.1.3
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6.4.1

6.4
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PojištŰní denní dávky v pƠípadŰ pobytu pojištŰného v nemocnici z dƲvodu
nemoci nebo úrazu (dále jen „PvN“)
Pojistná událost a pojistné plnŰní v PvN

6.3.3.1 za pracovní neschopnost pơiznanou pojištűnému, pokud v dobű jejího vzniku
nebyl zaműstnán a neműl proto pơíjmy, nebo műl tyto pơíjmy pouze z dohod
o pracích konaných mimo pracovní poműr nebo jako podnikatel nebyl ve smyslu
zákona o správű daní a poplatkƳ registrován pro daƔ z pơíjmƳ fyzických osob,
anebo byl spolupracující osobou ve smyslu zákona o dani z pơíjmu,
6.3.3.2 za dobu pracovní neschopnosti, po kterou má pojištűný právní nárok na úhradu
rozdílu mezi jeho prƳműrnou mzdou a nemocenskými dávkami (pracovní úraz
apod.) nebo po dobu pracovní neschopnosti, kdy má pojištűní nárok na plný plat
(policisté, vojáci z povolání apod.),
6.3.3.3 za pracovní neschopnost pơiznanou výluťnű z dƳvodu tűhotenství nebo porodu
a dále pro pơerušení tűhotenství a potrat, pokud tyto zákroky nebyly indikovány
odborným lékaơem z dƳvodu ohrožení života, jedná se o diagnózy ť. O 00 až
O 99.8, Z 30.0 až Z 36.9, N 96.0 až 98.9 (vťetnű) podle mezinárodní klasiÞkace
nemocí,
6.3.3.4 za pracovní neschopnost pơiznanou z dƳvodu nemoci nebo úrazu, které vznikly
pơed sjednáním pojištűní a pro které byl pojištűný v období pűti let pơed sjednáním pojištűní léťen, lékaơsky sledován nebo se v uvedeném období projevily
jejich pơíznaky, a o kterých se pojistitel do vystavení pojistky nedozvűdűl,
6.3.3.5 za pracovní neschopnost pơiznanou z dƳvodu léťení jakékoliv závislosti, vťetnű
odvykacích kúr,
6.3.3.6 za pracovní neschopnost bűhem léťení v lázních a sanatoriích, jakož i bűhem
rehabilitací, kromű pơípadƳ, které jsou lékaơsky indikované a úťelné a pơispívají jednoznaťnű ke zlepšení zdravotního stavu objektivnű prokazatelným
úťinkem a pojistitel s tímto lékaơským pobytem vyjádơil pơedem písemný
souhlas,
6.3.3.7 za pracovní neschopnost pơiznanou z dƳvodu duševní choroby nebo zműny
psychického stavu, pokud nenastala organickým poškozením centrální nervové
soustavy po úraze za trvání pojištűní; jedná se o diagnózy F 00 až F 99 podle mezinárodní klasiÞkace nemocí,
6.3.3.8 za pracovní neschopnost pơiznanou z dƳvodu léťby nemoci, která vznikla v pơíťinné souvislosti s požíváním alkoholu nebo návykových látek.

250-96_Autopoj06.indd 45

Tyto VPP nabývají platnosti dne 1. 1. 2005.

7. ZávŰreŤná ustanovení

6.4.1.1 Pojistnou událostí je lékaơsky nutná hospitalizace pojištűné osoby delší tơí dnƳ
pro nemoc a následky úrazu a delší sedmi dnƳ v pơípadű hospitalizace v souvislosti s tűhotenstvím a porodem v porodnici. Pojistná událost zaťíná pơijetím do
nemocniťního ošetơování a konťí propuštűním z nemocnice, poťet dní hospitalizace se rovná poťtu pƳlnocí zde strávených. Denní dávka se vyplatí od prvního
dne hospitalizace ve výši dohodnuté v pojistné smlouvű.
6.4.1.2 Za hospitalizaci se nepovažuje ťásteťná hospitalizace (denní nebo noťní) ani
hospitalizace z dƳvodu odkázanosti na cizí péťi vťetnű dƳvodƳ sociálních (léťebny dlouhodobű nemocných), a dále hospitalizace v ústavech, které provádűjí kúry
a sanatorní léťení nebo pơijímají rekonvalescenty, není-li poskytnutí pojistného
plnűní schváleno pojistitelem pơed zapoťetím hospitalizace.
6.4.1.3 Denní dávka je vyplácena v pơípadű pobytu pojištűného v nemocnici na základű
pơedloženého potvrzení lékaơe z nemocnice o délce hospitalizace a jejím dƳvodu (uvedení diagnózy) maximálnű po dobu jednoho roku za pojistnou událost
a v pơípadű hospitalizace v souvislosti s tűhotenstvím a porodem v porodnici po
dobu maximálnű 21 dnƳ.
6.4.2 Omezení územní platnosti
Pojištűní platí na území ŤR; pơi zahraniťním pobytu v Evropű se vyplácí denní
dávka pouze v pơípadű akutních nemocí nebo úrazƳ vzniklých v zahraniťí, a to za
dobu nezbytnű nutné hospitalizace.
6.4.3 Výluky z pojištŰní pro PvN
Není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, pojistitel nemá povinnost poskytnout
pojistné plnűní za dobu hospitalizace z dƳvodu duševní choroby nebo zműny
psychického stavu, pokud nenastaly následkem úrazu.
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ţlánek 1
Úvodní ustanovení

Úvodní ustanovení
Formy pojistného plnűní a základní pojistné ťástky
Pojistná událost
Výluky z pojištűní
Omezení povinnosti plnit
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1. Úrazové pojištűní osob ve vozidle (dále jen „úrazové pojištűní“) se vztahuje
na všechny osoby dopravované dvoustopým motorovým vozidlem uvedeným
v pojistné smlouvű, které podléhá registru vozidel v Ťeské republice, je vybaveno
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Obsah

Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro pojištűní osob Allianz pojišƩovny, a. s.,
platným od 1. ledna 2005, (dále jen „VPP“) se sjednávají tyto Zvláštní pojistné podmínky
pro úrazové pojištűní osob ve vozidle – AUTOPOJIŠTŰNÍ 06 (dále jen „ZPP“).

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro úrazové pojištŰní osob ve vozidle – AUTOPOJIŠTůNÍ 06
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Pojistnou událostí, ve smyslu odst. 4.2 VPP, je takový úraz, který vznikl pơi provozu vozidla
nebo v situaci s tímto provozem bezprostơednű související. Úrazem podle pơedchozí vűty
se rozumí úraz k nűmuž došlo:
– pơi uvádűní motoru do chodu bezprostơednű pơed jízdou,
– pơi nastupování do vozidla bezprostơednű pơed jízdou nebo pơi vystupování z vozidla
bezprostơednű po jízdű,
– za jízdy vozidla nebo pơi jeho havárii,
– pơi krátkodobých zastávkách za úťelem odstranűní bűžných poruch vozidla vzniklých
v prƳbűhu jízdy, pokud k úrazu pơepravované osoby dojde ve vozidle nebo v jeho
bezprostơední blízkosti na silniťní komunikaci.

ţlánek 3
Pojistná událost

1. Pojistitel poskytuje pojistné plnűní ve formű výplaty:
denního odškodného za prƳműrnou dobu léťení následkƳ úrazu
v základní ťástce .................................................................................................................. 50 Kť
denního odškodného pơi pobytu v nemocnici v dƳsledku úrazu
v základní ťástce .................................................................................................................. 50 Kť
pơíslušného % z pojistné ťástky za trvalé následky úrazu, nejvýše však
do sjednanépojistné ťástky, jejíž základní výše je ............................................ 200 000 Kť
pojistné ťástky za smrt následkem úrazu v základní výši .............................. 100 000 Kť
2. Úrazové pojištűní je možno sjednat od jednonásobku po celých násobcích až do
výše trojnásobku základních pojistných ťástek uvedených v odst. 1. Úrazové pojištűní
se sjednává vždy pro všechna místa k sezení, jejichž poťet je uveden v technickém
prƳkazu vozidla, a to na stejné pojistné ťástky.

ţlánek 2
Formy pojistného plnŰní a základní pojistné Ťástky

platným ťeským technickým prƳkazem a splƔuje podmínky provozu na pozemních
komunikacích. Úrazové pojištűní lze sjednat i v pơípadű, že není sjednáno havarijní
pojištűní vozidel nebo pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou provozem
vozidla.
2. Úrazové pojištűní není územnű nijak omezeno.
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Odchylnű od odst. 1.6 VPP je dohodnuto, že:
1. Úrazové pojištűní vzniká okamžikem uzavơení pojistné smlouvy, není-li dohodnuto,
že vznikne pozdűji.
2. Návrh pojistitele lze pơijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu,
a to ve lhƳtű do 1 műsíce ode dne, kdy osoba, které byl návrh urťen, tento návrh
obdržela. Pojistná smlouva je v takovém pơípadű uzavơena, jakmile bylo pojistné
zaplaceno. V tomto pơípadű vzniká úrazové pojištűní prvním dnem po uzavơení
pojistné smlouvy.
3. Úrazové pojištűní lze sjednat na dobu neurťitou s pojistným obdobím v trvání
jednoho roku, šesti műsícƳ, tơí műsícƳ nebo jednoho műsíce.
4. Úrazové pojištűní lze sjednat i na dobu urťitou v trvání nejménű tơí műsícƳ
s podmínkou jednorázové úhrady pojistného (jednorázové pojistné), není-li
v pojistné smlouvű dohodnuto jinak. Úrazové pojištűní konťí uplynutím posledního
dne, do kterého bylo pojištűní sjednáno.
5. Úrazové pojištűní, vedle zpƳsobƳ uvedených v odst. 1.17 VPP, zaniká též dnem
vyznaťení zműny držitele/provozovatele vozidla v technickém prƳkazu, vyjma
pơípadu zműny, kdy je jako držitel/provozovatel vozidla zapisován do technického
prƳkazu pojistník, není-li dohodnuto jinak. Úrazové pojištűní zaniká rovnűž dnem
vyơazení vozidla z registru vozidel, zniťením vozidla nebo jeho odcizením. Odchylnű
od odst. 1.17.9 VPP úrazové pojištűní smrtí pojištűné fyzické osoby nezaniká.

1. Vedle výluk z pojištűní uvedených v odst. 1.15, 1.16 a 4.3 VPP se úrazové pojištűní
nevztahuje též na úrazy:
a) k nimž došlo pơi provádűní typových zkoušek (rychlosti, brzd, zvratu a stability
vozu, dojezdu s nejvyšší rychlostí, zajíždűní, atd.),
b) osob, které se pơepravovaly na takovém místű vozidla, které není podle obecnű
závazných právních pơedpisƳ urťeno k pơepravű osob,
c) osob pơepravovaných ve vozidle, které je užíváno neoprávnűnű,
d) k nimž došlo pơi používání vozidla jako pracovního stroje.
2. V úrazovém pojištűní se neuplatní výluky z pojištűní uvedené v odst. 1.15.4 a 4.3.2
VPP.
ţlánek 5
Omezení povinnosti plnit
Pojistitel mƳže vedle pơípadƳ uvedených v odst. 1.14 a 4.4 VPP rovnűž omezit pojistné
plnűní:
a) jestliže vozidlo použilo v okamžiku pojistné události více osob, než je poťet míst
k sezení podle technického prƳkazu; pojistné plnűní se v tomto pơípadű snižuje pro
každou jednotlivou osobu v poműru poťtu míst k sezení k poťtu osob vozidlem
dopravovaných,
b) snížením až o jednu polovinu, jestliže osoba, která utrpűla úraz, nebyla pơi pojistné
události pơipoutána bezpeťnostním pásem, pokud takovým bylo vozidlo povinnű
vybaveno.
ţlánek 6
Hlášení pojistné události
1. Dojde-li k úrazu pơi dopravní nehodű, kterou jsou úťastníci silniťního provozu povinni
podle obecnű závazných právních pơedpisƳ policii oznámit, je tơeba pojistiteli doložit
tuto skuteťnost zprávou policie o výsledku šetơení. V ostatních pơípadech je tơeba
vždy doložit, že k úrazu došlo za okolností uvedených v ťl. 3. Za pravdivost takového
dokladu odpovídá oprávnűná osoba.
2. V pơípadű smrti je oprávnűná osoba povinna neodkladnű pojistnou událost pojistiteli
nahlásit a zaslat úơednű ovűơený úmrtní list. Pojistitel mƳže po oprávnűné osobű
vyžadovat další podklady, které jsou nezbytné pro posouzení rozsahu pojistného
plnűní.
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Odchylnű od odst. 1.7 VPP je dohodnuto, že:
1. Bűžné pojistné je splatné první den pojistného období, pokud není v pojistné
smlouvű dohodnut nebo pojistitelem písemnű urťen pozdűjší termín jeho splatnosti.
V pơípadű pololetního pojistného období úťtuje pojistitel pơirážku ve výši 3 %, v pơípadű
ťtvrtletního nebo műsíťního pojistného období pơirážku ve výši 5 % k pojistnému.
Pokud nebylo pojistné zaplaceno vťas nebo v dohodnuté výši, má pojistitel právo
na upomínací výlohy ve výši 50,- Kť za každou odeslanou upomínku k zaplacení
pojistného a úrok z prodlení.

ţlánek 8
Pojistné

ţlánek 7
UzavƠení pojistné smlouvy, poŤátek a zánik pojištŰní

ţlánek 4
Výluky z pojištŰní
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1. Nárok na pojistné plnűní denního odškodného za prƳműrnou dobu léťení
následkƳ úrazu vzniká, pokud je skuteťná doba nezbytného léťení následkƳ
úrazu alespoƔ 18 dnƳ. V takovém pơípadű je pojištűnému vyplaceno pojistné
plnűní, které odpovídá dennímu odškodnému vynásobenému prƳműrnou
dobou léťení uvedenou pro dané tűlesné poškození v oceƔovací tabulce
pro prƳműrnou dobu léťení následkƳ úrazu (dále jen „oceƔovací tabulka“),
do které má pojištűný právo u pojistitele nahlédnout. Pojistitel si vyhrazuje
právo oceƔovací tabulku doplƔovat a műnit v závislosti na vývoji lékaơské
vűdy a lékaơské praxe, pokud v dƳsledku tohoto vývoje dojde k výrazné zműnű
prƳműrné doby léťení nűkterého z tűlesných poškození uvedených v oceƔovací
tabulce. Výši pojistného plnűní urťuje pojistitel podle oceƔovací tabulky platné
v dobű oznámení úrazu.
2. Není-li tűlesné poškození zpƳsobené úrazem uvedeno v oceƔovací tabulce, urťí
pojistitel dobu léťení, za kterou poskytne pojistné plnűní podle tűlesného poškození
uvedeného v oceƔovací tabulce, které je pơiműơené druhu a rozsahu uplatƔovaného
tűlesného poškození.
3. Bylo-li pojištűnému zpƳsobeno jedním úrazem nűkolik tűlesných poškození rƳzných
druhƳ, poskytne se mu pojistné plnűní za to tűlesné poškození, jehož prƳműrná doba
léťení je podle oceƔovací tabulky nejdelší.

ţlánek 9
Pojistné plnŰní denního odškodného
za prƲmŰrnou dobu léŤení následkƲ úrazu

2. Jednorázové pojistné je splatné pơi uzavơení pojistné smlouvy. Jednorázové pojistné
náleží pojistiteli vždy celé.
3. Pojistitel má v souvislosti se zműnou podmínek rozhodných pro stanovení výše
pojistného právo upravit výši pojistného na další pojistné období. V takovém pơípadű
je pojistitel povinen sdűlit pojistníkovi novou výši pojistného a datum úťinnosti této
zműny nejpozdűji dva műsíce pơedem. Pokud pojistník se zműnou výše pojistného
nesouhlasí, musí svƳj nesouhlas uplatnit u pojistitele do 1 műsíce ode dne, kdy se
o navrhované zműnű výše pojistného dozvűdűl; v tomto pơípadű pojištűní zanikne
uplynutím pojistného období pơedcházejícího pojistnému období, kterého se
navrhovaná zműna pojistného týká. Pojistitel je povinen ve sdűlení o novű stanovené
výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.
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4. Pojistné plnűní za prƳműrnou dobu léťení spoťívající ve vymknutí kloubu konťetin
pojistitel poskytuje pouze v pơípadech, bylo-li vymknutí léťeno repozicí (napravením)
provedenou lékaơem.
5. Pokud je doba léťení daného tűlesného poškození delší než prƳműrná doba
léťení uvedená v oceƔovací tabulce, poskytne pojistitel pojistné plnűní
za prodlouženou dobu léťení pouze za podmínky, že doba léťení pơekroťí
prƳműrnou dobu léťení alespoƔ o 18 dní a že prodloužení léťení bylo
zpƳsobeno komplikacemi spoťívajícími v prodloužení hojení tűlesného
poškození v dƳsledku:
• základní choroby (diabetes mellitus, hepatopatie, hematologické choroby apod.),
• latentních chorob, které byly diagnostikovány až v souvislosti s léťením úrazu,
• dále uvedených pơíťin:
– infekce – bakteriální zánűt lokální nebo celkový pơi proniknutí infekce ranou,
– osteomyelitis – zánűt kostní dơenű zpƳsobený bakteriemi,
– osteoporosa – úbytek kostní hmoty,
– osteomalacie – „műknutí kostí“,
– SudeckƳv syndrom – po znehybnűní konťetin Þxací, projevuje se bolestí
a zánűtlivým postižením až osteoporosou kostí, aseptickou nekrosou,
– zánűt žil dolních konťetin po Þxaci sádrovým obvazem a pơi znehybnűní dolní
konťetiny z jiných dƳvodƳ,
– embolisace plicní – pơi zánűtu žil zpƳsobeném útlakem a znehybnűním Þxací,
– nekrosa kƳže - vzniklá tlakem Þxace,
– pakloub – zlomenina zhojená tzv. „pakloubem“ – nesrostlá,
– píštűl – po osteosyntezách, ale i po osteomyelitidách,
– inÞkované hematomy – vzniklé v souvislosti s úrazem,
– otoky – v souvislosti s úrazem po velikém zhmoždűní műkkých tkání mƳže dojít
k útlaku nervovű cévního svazku,
– jakékoli poškození nervu v souvislosti s úrazem má za následek delší ťasový úsek
ke znovunabytí funkce – regeneraci.
Pojištűný je povinen ohlásit pojistiteli vznik tűchto komplikací nejpozdűji do 18 dnƳ
od uplynutí prƳműrné doby léťení uvedené v oceƔovací tabulce, jinak nemusí
pojistitel uznat nárok na pojistné plnűní za prodlouženou dobu léťení z dƳvodu
komplikace.
Dobu léťení pro plnűní denního odškodného v pơípadű komplikací stanoví
na základű lékaơské dokumentace ťi lékaơské prohlídky pojištűného pojistitel.
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1. Zanechá-li úraz pojištűnému trvalé následky, je pojistitel povinen vyplatit z pojistné
ťástky tolik procent, kolika procentƳm odpovídá pro jednotlivá tűlesná poškození

ţlánek 11
Pojistné plnŰní za trvalé následky úrazu

1. Za každý den z lékaơského hlediska nutné hospitalizace pojištűného z dƳvodu
léťení následkƳ úrazu se vyplatí sjednaná ťástka denního odškodného pơi pobytu
v nemocnici. Celkový poťet dní strávených v nemocnici je dán poťtem pƳlnocí zde
strávených.
2. Denní odškodné pơi pobytu v nemocnici z dƳvodu z lékaơského hlediska nutné
hospitalizace se vyplácí maximálnű po dobu jednoho roku ode dne úrazu. V pơípadű
hospitalizace z dƳvodu vynűtí kovu u zlomenin ơešených osteosyntézou pojistitel plní
i za dobu hospitalizace probíhající po více než jednom roce, a to po dobu maximálnű
14 dní.
3. Denní odškodné za pobyt v sanatoriích, zotavovnách, rehabilitaťních ústavech
a lázeƔských zaơízeních se neposkytuje.

ţlánek 10
Pojistné plnŰní ve formŰ denního odškodného pƠi pobytu v nemocnici
v dƲsledku úrazu

6. Pojistné plnűní denního odškodného se vyplácí v období jednoho roku ode dne
úrazu; jestliže je léťení úrazu zahájeno tak, že prƳműrná doba léťení uvedená
v oceƔovací tabulce nebo prodloužená doba léťení skonťí po této lhƳtű, vyplatí se
denní odškodné do toho dne, kterým uplyne jeden rok ode dne úrazu. V pơípadű
léťení zlomenin osteosyntézou se prƳműrná doba léťení prodlužuje o 14 dní;
vynűtí kovu a následné léťení nemusí v tomto pơípadű probíhat ve lhƳtű uvedené
v pơedchozí vűtű.
7. Pokud pojištűný uplatƔuje nárok na denní odškodné, oznámí vznik úrazu a zašle
pơíslušný formuláơ po uplynutí 18 dnƳ skuteťné doby léťení, nejpozdűji však jeden
műsíc po ukonťení léťení. Úraz s dobou léťení do 28 dní je možné oznámit pojistiteli
na speciálním formuláơi bez vyplnűní lékaơské zprávy od ošetơujícího lékaơe. Jestliže
bude oznámení úrazu doruťeno pozdűji, mƳže pojistitel snížit pojistné plnűní
denního odškodného až o jednu polovinu.
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rozsah trvalých následkƳ podle tabulky pro hodnocení trvalých následkƳ (dále
jen „tabulka“), do které má pojištűný právo u pojistitele nahlédnout. Za jiné trvalé
následky, které nejsou v tabulce uvedeny, pojistitel pojistné plnűní neposkytuje.
Rozsah trvalých následkƳ se posuzuje po jejich ustálení. V pơípadű, že se neustálily do
tơí let po úrazu, vyplatí pojistitel ťástku odpovídající procentu poškození na konci této
lhƳty.
Jestliže tabulka stanoví procentní rozpűtí, urťí pojistitel výši plnűní tak, aby
v rámci daného rozpűtí odpovídalo plnűní povaze a rozsahu tűlesného poškození
zpƳsobeného úrazem. Tabulku mƳže pojistitel doplƔovat a műnit v závislosti
na vývoji lékaơské vűdy nebo lékaơské praxe. Výši pojistného plnűní urťuje pojistitel
podle tabulky platné v dobű oznámení trvalých následkƳ úrazu.
Stupnű omezení rozsahu pohybu kloubƳ jsou stanovovány ke vztahu k normálnímu
fyziologickému rozsahu pohybu následovnű:
• Lehký stupeƔ - omezení hybnosti v rozmezí 10 – 33 % od normy ve všech rovinách
pohybu;
• Stơední stupeƔ - omezení hybnosti v rozmezí 34–66 % od normy ve všech rovinách
pohybu;
• Tűžký stupeƔ - omezení hybnosti nad 66 % od normy ve všech rovinách pohybu.
Pojištűný je oprávnűn každoroťnű, nejdéle však do tơí let po pojistné události,
znovu požádat o stanovení rozsahu trvalých následkƳ úrazu, pokud došlo k jejich
podstatnému zhoršení. Jestliže byl tímto pojištűnému pơiznán vyšší rozsah trvalých
následkƳ úrazu, je pojistitel povinen zvýšené plnűní vyplatit do 15 dnƳ podle odst.
1.13.4 VPP.
Týkají-li se trvalé následky úrazu ťásti tűla nebo orgánu, které byly poškozeny již pơed
úrazem, sníží pojistitel své plnűní za trvalé následky o tolik procent, kolika procentƳm
odpovídalo pơedcházející poškození urťené též podle tabulky.
Celkové plnűní pojistitele pojištűnému za trvalé následky jednoho úrazu odpovídá
nejvýše rozsahu trvalých následkƳ 100 % podle tabulky.
Je-li následkem úrazu ztráta konťetiny nebo její ťásti, která si vyžaduje protetické
náhrady, anebo ztráta konťetiny nebo její ťásti nebo takové ochrnutí tűla, které si
vyžadují používání invalidního vozíku, zvyšuje se ťástka pơiznaného pojistného
plnűní za trvalé následky úrazu o 10 %; nárok na toto zvýšení se dokladuje potvrzením
odborného zdravotnického zaơízení o tom, že potơeba protetické náhrady nebo
invalidního vozíku byla z lékaơského hlediska uznána.
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Odchylnű od odst. 1.19 VPP se ujednává:
1. Pro úťely tohoto pojištűní se zásilkou rozumí každá písemnost nebo penűžní ťástka,
kterou zasílá pojistitel pojistníkovi, pojištűnému nebo oprávnűné osobű a pojistník,

Pojistitel se spolupodílí na úťelnű vynaložených nákladech spojených s uplatƔováním
nároku na pojistné plnűní ve výši 100,- Kť. Pojistitel pojištűnému proplácí též úťelnű
vynaložené náklady spojené s dopravou do místa lékaơské prohlídky vyžádané
pojistitelem. Ušlý výdűlek a ušlá mzda po dobu cesty a výkonu prohlídky se neproplácí.
Tyto náhrady není pojistitel povinen poskytnout v pơípadech, kdy nárok na uplatƔované
pojistné plnűní nevznikl.
ţlánek 14
DoruŤování

Zemơe-li pojištűný následkem úrazu do jednoho roku ode dne, kdy k tomuto úrazu
došlo, vzniká nárok na pojistné plnűní ve výši pojistné ťástky sjednané pro pơípad smrti
následkem úrazu. Od pojistného plnűní se odeťte již vyplacené pojistné plnűní nebo
záloha na pojistné plnűní za trvalé následky tohoto úrazu. Zemơe-li pojištűný na následky
úrazu do tơí let po uplynutí jednoho roku od úrazu, postupuje se podle ťl. 11 odst. 9
tűchto ZPP.
ţlánek 13
Náklady spojené s uplatnŰním nároku na pojistné plnŰní

ţlánek 12
Pojistné plnŰní v pƠípadŰ smrti následkem úrazu

8. Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu
nebo jejich ťástí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem stanoveným
v tabulce pro anatomickou nebo funkťní ztrátu pơíslušného údu, orgánu nebo jejich
ťástí.
9. Jestliže pojištűný zemơe do jednoho roku ode dne, kdy došlo k úrazu, z pơíťin, které
s úrazem nesouvisí, nebo pokud zemơe do tơí let po uplynutí jednoho roku od úrazu
z jakékoliv pơíťiny, a pokud vznikl nárok na plnűní za trvalé následky úrazu, pơiťemž
dosud nebylo plnűno, pak je vyplacena ťástka, která odpovídá rozsahu trvalých
následkƳ pojištűného v dobű jeho smrti, nejvýše však ťástka odpovídající pojistné
ťástce dohodnuté pro pơípad smrti následkem úrazu.
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pojištűný nebo oprávnűná osoba pojistiteli. Pojistitel odesílá pojistníkovi, pojištűnému
a oprávnűné osobű zásilku na adresu uvedenou v pojistné smlouvű nebo adresu,
kterou písemnű pojistiteli sdűlili. Pojistník je povinen pojistiteli sdűlit každou zműnu
adresy pro doruťování zásilek. Penűžní ťástky mohou být zasílány pojistitelem
na úťet, který pojistník nebo oprávnűná osoba pojistiteli sdűlili. Pojistník, pojištűný
a oprávnűná osoba zasílají písemnosti do sídla pojistitele a penűžní ťástky na úťty
pojistitele, které jim sdűlí. Zasílání zásilek se provádí prostơednictvím držitele poštovní
licence, ale lze je doruťovat i osobnű. Penűžní ťástky lze zasílat prostơednictvím
penűžních ústavƳ.
2. Písemnost urťená pojistiteli je doruťena dnem, kdy pojistitel potvrdí její pơevzetí.
Totéž platí, pokud byla písemnost pơedána prostơednictvím pojišƩovacího
zprostơedkovatele. Penűžní ťástka urťená pojistiteli, je doruťena dnem pơipsání této
ťástky na úťet pojistitele nebo pojišƩovacího zprostơedkovatele, pokud je oprávnűn
k jejímu pơijetí a nebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišƩovací zprostơedkovatel,
pokud je oprávnűn k jejímu pơijetí, potvrdil pơíjem penűžní ťástky v hotovosti. Pơi
úhradű penűžní ťástky prostơednictvím držitele poštovní licence je penűžní ťástka
doruťena okamžikem, kdy držitel poštovní licence potvrdil její pơevzetí.
3. Písemnost pojistitele urťená pojistníkovi, pojištűnému nebo oprávnűné osobű (dále
jen „adresát“) se považuje za doruťenou dnem jejího pơevzetí adresátem nebo dnem,
kdy adresát pơevzetí písemnosti odepơel. Nebyl-li adresát zastižen, je písemnost
uložena u držitele poštovní licence, který adresáta vyzve, aby si ji vyzvedl. Pokud si
adresát písemnost v úložní dobű nevyzvedl, považuje se tato za doruťenou dnem,
kdy byla uložena, i když se adresát o jejím uložení nedozvűdűl, nebo dnem, kdy byla
vrácena pojistiteli jako nedoruťitelná pro zműnu adresy, kterou adresát pojistiteli
neoznámil; to neplatí, pokud adresát prokáže, že nemohl vyzvednout zásilku nebo
oznámit pojistiteli zműnu adresy z dƳvodu hospitalizace, lázeƔského pobytu, pobytu
v cizinű nebo z jiných závažných dƳvodƳ. Penűžní ťástka urťená adresátovi pơi
bezhotovostním placení je doruťena dnem jejího pơipsání na úťet adresáta a pơi
platbű prostơednictvím držitele poštovní licence, jejím pơedáním držiteli poštovní
licence.
4. Doruťování podle odstavcƳ 2 a 3 se týká zásilek zasílaných na dodejku nebo formou
dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná prostơednictvím držitele
poštovní licence obyťejnou zásilkou nebo doporuťeným psaním se považuje
za doruťenou jen tehdy, prokáže-li její doruťení odesilatel nebo potvrdí-li toto
doruťení ten, komu byla urťena.
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1. Pojistník prohlašuje, že všechny jeho odpovűdi na písemné dotazy pojistitele týkající
se úrazového pojištűní jsou pravdivé a úplné. Je si vűdom toho, že nesprávné nebo
neúplné odpovűdi mohou mít za následek odstoupení od smlouvy nebo snížení
ťi odmítnutí pojistného plnűní ve smyslu ustanovení zákona o pojistné smlouvű
a VPP.
2. Pojistník je povinen pojištűného pouťit, že v pơípadű úrazu pojištűného, pokud je
uplatnűn nárok na pojistné plnűní, je pojistitel oprávnűn požadovat údaje o jeho zdravotním stavu (srov. odst. 1.12 VPP). Tyto údaje jsou z hlediska zákona ť. 101/2000
Sb., o ochranű osobních údajƳ, v platném znűní, tzv. citlivými údaji k jejichž zpracovávání potơebuje pojistitel výslovný souhlas pojištűného. V pơípadű odepơení vydání
takového souhlasu, jehož dƳsledkem by byla nemožnost rozhodnout o nároku a výši
pojistného plnűní, nebűží lhƳta uvedená v poslední vűtű odst. 1.13.2. VPP.
3. Tyto ZPP jsou nedílnou souťástí pojistné smlouvy. Úrazové pojištűní se dále ơídí
pơíslušnými ustanoveními zákona o pojistné smlouvű, VPP a obťanského zákoníku.
4. Odchylnű od odst.1.6.8 VPP slouží pojistná smlouva jako pojistka.
5. Není-li dohodnuto jinak, je tơeba pro všechny právní úkony týkající se úrazového
pojištűní písemné formy.
6. Odchylnű od odst. 1.10.5 VPP se stanoví, že zemơe-li nebo zanikne-li bez právního
nástupce pojistník, vstupuje do pojištűní namísto pojistníka vlastník vozidla, a to
dnem, kdy pojistník zemơel nebo zanikl bez právního nástupce, a to na dobu,
za kterou bylo k datu úmrtí ťi zániku pojistníka uhrazeno pojistné. Uplynutím této
doby úrazové pojištűní zanikne.
7. Pojištűní sjednané na základű pojistné smlouvy, jejíž souťástí jsou tyto pojistné
podmínky, se ơídí právním ơádem Ťeské republiky a pro ơešení sporƳ vzniklých pơi
tomto pojištűní jsou pơíslušné soudy Ťeské republiky. Toto platí rovnűž pro pojistná
rizika v zahraniťí, pokud právní pơedpisy státu, kde je pojistné riziko umístűno,
nestanoví použití svých pơedpisƳ.

5. Zasílání písemností provádűné telegraÞcky, dálnopisem (faxem) nebo elektronickými
prostơedky s úťinky doruťení podle odstavce 2 a první vűty odstavce 3 je možné buŧ
na základű dohody úťastníkƳ pojištűní o zpƳsobu zasílání písemností a potvrzování
jejich pơijetí, anebo pokud doruťení adresát nepochybným zpƳsobem potvrdí (napơ.
elektronickým podpisem).
ţlánek 15
ZávŰreŤná ustanovení
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Tyto ZPP jsou platné od 1. 4. 2006

Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho pojištűní do Informaťního
systému Ťeské asociace pojišƩoven (dále jen „ŤAP“) a Ťeské kanceláơe pojistitelƳ (dále
jen „ŤKP“) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv ťlenu ŤAP
a ŤKP, který je uživatelem tohoto systému. Úťelem informaťního systému je zjišƩovat,
shromažŧovat, zpracovávat, uchovávat a ťlenƳm ŤAP a ŤKP poskytovat informace
o klientech s cílem jejich ochrany a ochrany pojišƩoven. Informaťní systém slouží
i k úťelƳm evidence a statistiky.

ţlánek 16
Doložka o informaŤním systému ţAP a ţKP
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7. Informace o výši pojistného:
Jsou obsaženy v pojistné smlouvű.

6. ZpƲsoby a doba placení pojistného:
Jsou vyznaťeny v pojistné smlouvű.

5. ZpƲsoby zániku pojištŰní:
Upravují odst. 1.17 VPP, vťetnű možnosti a podmínek odstoupení od pojistné smlouvy
a ťl. 7 ZPP.

4. Doba platnosti pojistné smlouvy:
Je vyznaťena v pojistné smlouvű – doba urťitá/neurťitá

3. DeÞnice úrazového pojištŰní a všech opcí:
Jsou obsaženy v odst. 1.15, 1.16 a 4 VPP platných od 1. 1. 2005 a ťl. 1, 3 a 4 Zvláštních
pojistných podmínek pro úrazové pojištűní osob ve vozidle - AUTOPOJIŠTŰNÍ 06, platných
od 1. 4. 2006 (dále jen „ZPP“).

2. Adresa a sídlo pojistitele:
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Ťeská republika, IŤ 47 11 59 71, obchodní rejstơík
u Műst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815.

1. Obchodní Þrma a právní forma pojistitele:
Allianz pojišƩovna, a. s.

Ve smyslu § 66 zákona o pojistné smlouvű a ťl. 1.11.1 Všeobecných pojistných podmínek
pro pojištűní osob, platných od 1. 1. 2005, (dále jen „VPP“), sdűluje Allianz pojišƩovna, a. s.,
zájemci o sjednání pojištűní následující informace:
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Zájemce o sjednání pojištűní má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací
týkajících se tohoto druhu pojištűní, popơ. o nahlédnutí do VPP a ZPP.

9. Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Úrazové pojištűní osob ve vozidle se ơídí právním ơádem Ťeské republiky.

8. ZpƲsob vyƠizování stížností:
Stížnosti pojistníkƳ, pojištűných a oprávnűných osob se doruťují na adresu sídla
pojistitele a vyơizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištűný, oprávnűné osoby
a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveƔ právo obrátit se svojí stížností
na Ministerstvo Þnancí.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SJEDNÁNÍ
ÚRAZOVÉHO POJIŠTůNÍ OSOB VE VOZIDLE – AUTOPOJIŠTůNÍ 06

