
Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmí-
nek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást UCZ/05 a zá-
konem o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla ã. 168/1999 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích novel (dále jen „zákon POV“), které spolu tvofií nedíl-
nou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení

1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad právním pfiedpisem stanovené od-
povûdnosti provozovatele, fiidiãe a dal‰ích osob (dále jen „poji‰tûní“)
za ‰kodu zpÛsobenou provozem tuzemského motorového vozidla.

2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti poji‰tûného nahradit po‰koze-
nému ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla uvedeného
v pojistné smlouvû.

âlánek 2
Rozsah poji‰tûní (plnûní pojistitele)

1. Pro rozsah poji‰tûní (plnûní pojistitele) platí ustanovení zákona o po-
ji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla upravující rozsah poji‰tûní 
a pojistné plnûní 1).

2. Nestanoví-li zákon o poji‰tûní odpovûdnosti jinak, má poji‰tûn˘ ná-
rok, aby pojistitel za nûho uhradil po‰kozen˘m:

a) ‰kodu na zdraví nebo usmrcením,

b) ‰kodu vzniklou po‰kozením, zniãením nebo ztrátou vûci, jakoÏ i ‰kodu
vzniklou odcizením vûci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji  opatrovat,

c) ‰kodu, která má povahu u‰lého zisku,

d) úãelnû vynaloÏené náklady spojené s právním zastoupením pfii uplat-
Àování nárokÛ podle písmen a) aÏ c).

3. Limity pojistného plnûní jsou ujednány v pojistné smlouvû.

4. Pojistitel v rámci limitu pojistného plnûní pro ‰kodu na zdraví nebo
usmrcením rovnûÏ uhradí náklady vzniklé poskytnutím léãebné péãe
v dÛsledku ‰kody na zdraví nebo usmrcením, pokud je poji‰tûn˘ po-
vinen uhradit je podle zvlá‰tního právního pfiedpisu.

âlánek 3
Územní platnost poji‰tûní

Pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, vztahuje se poji‰tûní
podle tûchto VPP na události, které nastanou na území uvedeném v pro-
vádûcí vyhlá‰ce zákona POV, jakoÏ i na území státÛ vyznaãen˘ch na ze-
lené kartû pojistitele.

âlánek 4
Pojistné, Bonus-Malus

1. Pojistné se stanovuje v závislosti na v˘sledcích ‰kodního prÛbûhu da-
né skupiny vozidel dle sazebníku pojistitele.

2. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, pojistné za poji‰tûní POV
je upravováno systémem Bonus - Malus:

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

b) Malus je pfiiráÏka k základnímu pojistnému v závislosti na poãtu po-
jistn˘ch událostí.

3. Pro pfiiznání Bonusu nebo uplatnûní Malusu je rozhodující ‰kodní
prÛbûh v pfiedchozím období, jehoÏ v˘sledkem je beze‰kodní doba.
Beze‰kodní doba se udává v mûsících a v návaznosti na ‰kodní prÛ-
bûh mÛÏe nab˘vat kladn˘ch i záporn˘ch hodnot.

Beze‰kodní doba v mûsících Tfiída % z roãního pojistného 

120 aÏ 132 a více B 10 50%
108 aÏ 119 B 9 55%
96 aÏ 107 B 8 60%
84 aÏ 95 B 7 65%
72 aÏ 83 B 6 70%
60 aÏ 71 B 5 75%
48 aÏ 59 B 4 80%
36 aÏ 47 B 3 85%
24 aÏ 35 B 2 90%
12 aÏ 23 B 1 95% 
0 aÏ 11 Z 100%
-12 aÏ –1 mûsíc M 1 110%
-24 aÏ –13 mûsícÛ M 2 120%
-36 aÏ –25 mûsícÛ M 3 130%
-48 aÏ –37 mûsícÛ M 4 140%
-60 aÏ –49 mûsícÛ M 5 150%
-72 aÏ –61 mûsícÛ M 6 160%
-84 aÏ –73 mûsícÛ M 7 170%
-96 aÏ –85 mûsícÛ M 8 180%
-108 aÏ –97 mûsícÛ M 9 190%
-109 a více mûsícÛ M 10 200%

4. Ke zmûnû tfiídy Bonusu - Malusu (úpravû pojistného) dochází vÏdy je-
denkrát roãnû ke dni a mûsíci shodnému s poãátkem poji‰tûní.
Rozhodná doba pro zapoãítání ‰kodního prÛbûhu konãí 3 mûsíce
pfied datem uvedené úpravy pojistného. ·kody vzniklé po této dobû
se zapoãítají aÏ v dal‰í úpravû (za jeden rok).

5. Beze‰kodní dobu lze zv˘‰it pouze za dobu cel˘ch mûsícÛ, po kterou
nedo‰lo k pojistné události z POV. Vozidlo bude zafiazeno v následují-
cím pojistném období o 12 mûsícÛ v˘‰e a bude placeno niÏ‰í pojistné.

6. Za kaÏdou pojistnou událost z POV se beze‰kodní doba sniÏuje o 36
mûsícÛ a bude placeno vy‰‰í pojistné.

7. Pojistná plnûní se nezohledÀují, jestliÏe byla pojistníkem nahrazena
do 6ti t˘dnÛ poté, co se o v˘platû pojistného plnûní nebo o vytvofie-
ní rezervy a jejích okolnostech pojistník dovûdûl.

8. Beze‰kodní doba se nesniÏuje 

a) za pojistnou událost, která nastala pfii uÏívání vozidla neoprávnûn˘m
fiidiãem, 

b) za ‰kodní událost, z níÏ nebylo pojistitelem plnûno, 

c) pfii první pojistné události vzniklé z konkrétní pojistné smlouvy s limity po-
jistného plnûní 100 mil. /100 mil. První pojistná událost tak nemá vliv na
v˘‰i procenta Bonusu evidovaného v této smlouvû a nebude z tohoto dÛ-
vodu nav˘‰eno pojistné. Neuplatnûní systému Bonus - Malus v‰ak nemá
vliv na pfiestupÀování v Evidenci pojistnû ‰kodného prÛbûhu, vedené
âeskou kanceláfií pojistitelÛ a nelze ho uplatnit v potvrzení o dobû trvání
poji‰tûní a o ‰kodním prÛbûhu, vydaného pfii ukonãení poji‰tûní. 

9. Po zániku pfiedmûtného poji‰tûní lze beze‰kodní dobu pfievést na
stejn˘ druh poji‰tûní (POV-POV), vztahující se pouze k jednomu vo-
zidlu téhoÏ pojistníka. Ustanovení pfiedchozí vûty lze uplatnit i na le-
asingového nájemce, kter˘ mûl pronajato vozidlo poji‰tûné leasingo-
vou spoleãností za pfiedpokladu, Ïe vozidlo uvedené v leasingové
smlouvû pfiechází do jeho vlastnictví a Ïe b˘val˘ nájemce do jedno-
ho roku od konce leasingu uzavfie novou pojistnou smlouvu.

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

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

âlánek 5
Povinnosti pojistníka

1. Pojistník, jakoÏ i poji‰tûn˘ je povinen dodrÏovat právní pfiedpisy upravují-
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1) viz § 6 a násl. zákona o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla



cí provoz na pozemních komunikacích a podmínky provozu vozidel a fií-
dit se specifick˘mi povinnostmi uveden˘mi v zákonû POV a VPP UCZ/05.

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

3. Na v˘zvu pojistitele je pojistník povinen umoÏnit prohlídku poji‰tû-
ného vozidla v souvislosti s nahlá‰ením ‰kodné události.

4. Pojistník, jakoÏ i poji‰tûn˘ je povinen oznámit pojistiteli, zda byla
‰kodná událost zpÛsobena pfii v˘konu ãinnosti pro zamûstnavatele ãi
jinou právnickou ãi fyzickou osobu.

5. Pfii úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla pod-
le zákona jeho dûdic, v pfiípadû více dûdicÛ ten, kter˘ k tomu byl 
ostatními dûdici povûfien, nebyl-li nikdo povûfien, pak tyto povinnos-
ti vykonává soudem urãen˘ správce dûdictví. Do doby nabytí právní
moci usnesení o nabytí dûdictví pfiecházejí práva a povinnosti z po-
ji‰tûní na dûdice spoleãnû a nerozdílnû. V pfiípadû zániku právnické
osoby povinnosti vlastníka vozidla podle zákona vykonává její právní
nástupce, zaniká-li právnická osoba bez právního nástupce, likvidá-
tor, je-li tato osoba v konkursu správce podstaty.

âlánek 6
V˘luky

1. Pojistitel nehradí:

a) ‰kodu, kterou utrpûl fiidiã vozidla, jehoÏ provozem byla ‰koda zpÛsobena,

b) ‰kodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV, za kterou poji‰tû-
n˘ odpovídá svému manÏelu nebo osobám, které s ním v dobû vzni-
ku ‰kodné události Ïily ve spoleãné domácnosti, s v˘jimkou ‰kody
podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona POV, jestliÏe tato ‰koda souvisí se
‰kodou podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona POV,

c) ‰kodu na vozidle, jehoÏ provozem byla ‰koda zpÛsobena, jakoÏ i na
vûcech pfiepravovan˘ch tímto vozidlem, s v˘jimkou ‰kody zpÛsobe-
né na vûci, kterou mûla tímto vozidlem pfiepravovaná osoba v dobû
‰kodné události na sobû nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém poji‰-
tûn˘ za ‰kodu odpovídá,

d) ‰kodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV vzniklou mezi vo-
zidly jízdní soupravy tvofiené motorov˘m a pfiípojn˘m vozidlem, ja-
koÏ i ‰kodu na vûcech pfiepravovan˘ch tûmito vozidly, nejedná-li se
o ‰kodu zpÛsobenou provozem jiného vozidla,

e) ‰kodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,

f) náklady vzniklé poskytnutím léãebné péãe, dávek nemocenského po-
ji‰tûní (péãe) nebo dÛchodÛ z dÛchodového poji‰tûní v dÛsledku
‰kody na zdraví nebo usmrcením, které utrpûl fiidiã vozidla, jehoÏ
provozem byla tato ‰koda zpÛsobena,

g) ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla pfii jeho úãasti na organizova-
ném motoristickém závodu nebo soutûÏi, s v˘jimkou ‰kody zpÛsobené
pfii takovéto úãasti, jestliÏe je fiidiã pfii tomto závodu nebo soutûÏi po-
vinen dodrÏovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,

h) ‰kodu vzniklou provozem vozidla pfii teroristickém ãinu nebo váleãné událos-
ti, jestliÏe má tento provoz pfiímou souvislost s tímto ãinem nebo událostí.

2. Byla-li ‰koda zpÛsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, kte-
ré v dobû vzniku ‰kody fiídila jiná osoba, nebo osobû, která s vozid-
lem, jehoÏ provozem byla této osobû ‰koda zpÛsobena, oprávnûnû
nakládá jako s vlastním nebo se kter˘m oprávnûnû vykonává právo
pro sebe, a jestliÏe v dobû vzniku ‰kody fiídila vozidlo jiná osoba, je
pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobû pouze
‰kodu podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona POV.

3. V pfiípadû stfietu vozidel, která jsou ve vlastnictví téÏe osoby, se ‰ko-
da zpÛsobená této osobû hradí pouze tehdy, jestliÏe jde o rÛzné pro-
vozovatele vozidel zúãastnûn˘ch na vzniku ‰kodné události a jestliÏe
není souãasnû tato osoba provozovatelem vozidla, na nûmÏ byla ta-
to ‰koda zpÛsobena.

âlánek 7
Právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky pojistného plnûní

1. Pro právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky platí pfiíslu‰ná usta-

novení zákona POV2) a zákona o pojistné smlouvû. Pojistitel má dále
právo také na úhradu pfiimûfiené ãásti vyplacené ãástky pojistného pl-
nûní v pfiípadech, kdy poji‰tûn˘, resp. pojistník poru‰il pfii sjednávání
poji‰tûní, v prÛbûhu poji‰tûní nebo pfii zmûnû pojistné smlouvy nû-
kterou z povinností uveden˘ch v právních pfiedpisech nebo pojistné
smlouvû a bylo-li v dÛsledku toho stanoveno niÏ‰í pojistné.

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

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

âlánek 8
Spoluúãast

Poji‰tûní je sjednáno se spoluúãastí jen tehdy, je-li tak uvedeno v návrhu.

âlánek 9
Zánik poji‰tûní

1. Poji‰tûní zaniká:

a) dnem, kdy pojistník, jeho dûdic, právní nástupce nebo vlastník vo-
zidla, je-li osobou odli‰nou od pojistníka, oznámil pojistiteli zmûnu
vlastníka tuzemského vozidla; to neplatí, pokud je pojistná smlouva
uzavfiena nájemcem vozidla a vlastnické právo bylo pfievedeno z pro-
najímatele – leasingové spoleãnosti na nájemce,

b) dnem, kdy vozidlo pfiestalo jako vozidlo fyzicky existovat,

c) dnem vyfiazení tuzemského vozidla z evidence vozidel,

d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení pfiesnû urãit, povaÏuje se
vozidlo za odcizené, jakmile Policie âeské republiky pfiijala oznámení
o odcizení vozidla,

e) v pfiípadech uveden˘ch v obecné ãásti VPP.

2. Se zánikem poji‰tûní zaniká pojistná ochrana i tehdy, je-li v meziná-
rodní kartû automobilového poji‰tûní vyznaãena del‰í doba trvání.

3. Po zániku poji‰tûní je:

a) pojistník povinen bez zbyteãného odkladu odevzdat pojistiteli zele-
nou kartu, pokud byla vydána,

b) pojistitel povinen pojistníkovi na základû jeho Ïádosti vydat ve lhÛtû
15 dnÛ potvrzení o dobû trvání poji‰tûní a ‰kodném prÛbûhu zanik-
lého poji‰tûní.

4. Zanikne-li poji‰tûní pfied uplynutím doby, na kterou bylo pojistné za-
placeno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendáfiního mû-
síce, ve kterém poji‰tûní zaniklo. Zb˘vající ãást pojistného je pojisti-
tel povinen vrátit. Nastala-li v dobû do zániku poji‰tûní ‰kodná udá-
lost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle vûty první; povinnost
zb˘vající ãást pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliÏe mu z této
‰kodné události nevznikne povinnost plnit.

5. JestliÏe pojistník nesplnil povinnost podle odstavce 3. písm. a) toho-
to ãlánku, není pojistitel povinen do doby splnûní této povinnosti
vrátit pojistníkovi pojistné podle odstavce 4. ani vydat potvrzení pod-
le odstavce 3. písm. b) tohoto ãlánku.

6. Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ (dále jen SJM) smrtí nebo prohlá-
‰ením za mrtvého toho z manÏelÛ, kter˘ uzavfiel pojistnou smlouvu
o poji‰tûní vozidla patfiícího do SJM, vstupuje do poji‰tûní na jeho
místo pozÛstal˘ manÏel/ka, pokud je nadále vlastníkem nebo spolu-
vlastníkem vozidla. Zanikne-li SJM jinak, povaÏuje se za toho, kdo 
uzavfiel pojistnou smlouvu ten z manÏelÛ, kterému poji‰tûné vozidlo
pfiipadlo v rámci vypofiádání SJM.

âlánek 10
Úãinnost

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.6.2011

2) viz § 10 zákona o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla


