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Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek,
V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást UCZ/05 a zvlá‰tní ãást
UCZ/Voz/12, které spolu tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako
poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí

1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad vzniku pojistné události na poji‰tûném vo-
zidle v dÛsledku následujících pfiíãin (pojistná nebezpeãí) nebo jejich kombi-
nace podle specifikace uvedené v pojistné smlouvû:

a) havárií,

b) vandalismem,

c) Ïivelní událostí,

d) pádem ãi nárazem vûci neÏivé, 

e) pádem ãi nárazem zvífiete, popfiípadû po‰kozením mûkk˘ch ãástí vozidla zví-
fiaty (napfi. kabeláÏe a hadic),

f) odcizením (krádeÏí i loupeÏí) vozidla nebo jeho ãásti.

2. Poji‰tûní podle rizik uveden˘ch v odst. 1, písm. d) a e) je platné pouze v pfií-
padû, není-li vûc neÏivá ãi zvífie ve vlastnictví nebo uÏívání poji‰tûného, oso-
by blízké nebo ãlena domácnosti.

3. Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, lze v souladu s odst. 1 tohoto ãlán-
ku sjednat kombinace pojistn˘ch nebezpeãí v tûchto variantách:

a) Komplet - pojistná nebezpeãí uvedená pod písmeny a) aÏ f) odstavce 1 to-
hoto ãlánku,

b) Odcizení - pojistná nebezpeãí uvedená pod písmenem c), f) odstavce 1 to-
hoto ãlánku.

âlánek 2
Územní platnost, poãátek poji‰tûní

1. Územní platnost poji‰tûní se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu,
vãetnû asijské ãásti Turecka. Pfii pfiepravû vozidla po vodû se poji‰tûní nepfie-
ru‰uje, jestliÏe místa naloÏení a vyloÏení leÏí uvnitfi územního rozsahu poji‰-
tûní. Pokud místo vykládky vozidla leÏí mimo územní rozsah, poji‰tûní konãí
okamÏikem ukonãení vykládky.

2. Není-li ve smlouvû dohodnuto jinak, je poji‰tûní platné od okamÏiku sjedna-
ného ve smlouvû za podmínek uveden˘ch v ãl. 4 UCZ/05 a ãl. 6
UCZ/Voz/12.

âlánek 3
Pfiedmût poji‰tûní

1. Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, je pfiedmûtem poji‰tûní vozidlo
specifikované v pojistné smlouvû, pokud je vybaveno platn˘m technick˘m
prÛkazem a je mu pfiidûlena registraãní znaãka.

2. Poji‰tûní se vztahuje na ‰kody vzniklé na:

a) vozidle a souãástech k nûmu pevnû pfiipevnûn˘ch v rozsahu základní v˘bavy,

b) dodateãné v˘bavû a v˘bavû pfiedepsané právními pfiedpisy aÏ do v˘‰e 5%
pojistné ãástky.

âlánek 4
Pojistná ãástka

1. Pojistná ãástka je ãástka urãená v pojistné smlouvû jako nejvy‰‰í moÏná hra-
nice pojistného plnûní a stanoví ji na svoji odpovûdnost pojistník tak, aby od-
povídala pojistné hodnotû vozidla v dobû uzavfiení smlouvy, není-li v pojist-
né smlouvû dohodnuto jinak.

2. Dojde-li v prÛbûhu trvání pojistné smlouvy k v r̆aznûj‰í zmûnû hodnoty vozid-
la, provede pojistitel k nejbliÏ‰ímu pfií‰tímu v r̆oãí smlouvy na základû písemné
Ïádosti pojistníka úpravu pojistné ãástky, není-li ve smlouvû uvedeno jinak.

3. Poji‰tûní vozidel podle tûchto VPP je ve smyslu VPP UCZ/05 – obecná ãást
poji‰tûním na novou cenu s tím, Ïe ve v˘poãtu pojistného musí b˘t zapo-
ãten koeficient korekce pojistné ãástky. Pokud pfii v˘poãtu pojistného koefi-
cient korekce pojistné ãástky uplatnûn není, je pojistitel oprávnûn postupo-
vat podle ãl. 6, odst. 15 tûchto podmínek.

âlánek 5
Pojistné, Bonus - Malus

1. V˘‰e pojistného se stanoví sazbou z pojistné ãástky vozidla. Sazbu v závislos-
ti na pojistnû technick˘ch parametrech urãuje pojistitel. 

2. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, pojistné za poji‰tûní KASKO 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 pojistn˘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 do-
ba se udává v mûsících a v návaznosti na ‰kodní prÛbûh mÛÏe nab˘vat klad-
n˘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 jedenkrát
roãnû ke dni a mûsíci shodnému s poãátkem poji‰tûní. Rozhodná doba pro
zapoãítání ‰kodního prÛbûhu konãí 3 mûsíce pfied datem uvedené úpravy
pojistného. ·kody vzniklé po této dobû se zapoãítají aÏ v dal‰í úpravû (za je-
den rok).

5. Netrvá-li doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího dé-
le neÏ jeden rok, beze‰kodní doba se nemûní.

6. Beze‰kodní dobu lze zv˘‰it pouze za dobu cel̆ ch mûsícÛ, po kterou nedo-
‰lo k pojistné události z KASKO. Vozidlo bude zafiazeno v následujícím po-
jistném období o 12 mûsícÛ v˘‰e a bude placeno niÏ‰í pojistné.



7. Za kaÏdou pojistnou událost z KASKO se beze‰kodní doba sniÏuje o 36 mû-
sícÛ a bude placeno vy‰‰í pojistné.

8. Beze‰kodní doba se nesniÏuje v pfiípadech:
– kdy pojistník sdûlí písemnû pojistiteli, Ïe se vzdává pojistného plnûní za jiÏ na-

hlá‰enou ‰kodnou událost, jestliÏe pojistitel dosud pojistné plnûní neuhradil
nebo

– jestliÏe pojistník plnûní vrátil do 6ti t˘dnÛ poté, kdy v˘platu pojistného plnû-
ní obdrÏel a písemnû o tom pojistitele informoval nebo

– pojistné události zpÛsobené Ïivelní událostí hromadného charakteru nebo
– pojistné události vzniklé odcizením vozidla, které se v dobû ‰kodné události

nalézalo v uzamãené garáÏi.

9. Pojistitel mÛÏe rozhodnout, Ïe se beze‰kodní doba nesniÏuje také v pfiípadû
pojistné události prokazatelnû zavinûné tfietí osobou, vÛãi níÏ lze uplatnit re-
gres.

10. JestliÏe doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího poji‰-
tûní trvá déle neÏ jeden rok, ale ménû neÏ pût let, kladná beze‰kodní doba
se sniÏuje o poãet cel̆ ch mûsícÛ, které uplynuly mezi zánikem pfiedmûtné-
ho poji‰tûní do vzniku následujícího, nejv˘‰e v‰ak o celou v˘‰i kladné beze‰-
kodní doby. Záporná beze‰kodní doba se v tomto pfiípadû nemûní. JestliÏe
doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího trvá déle neÏ
pût let, pfiedchozí beze‰kodní doba se nezapoãítává.

11. Po zániku pfiedmûtného poji‰tûní lze beze‰kodní dobu pfievést na v‰echny
druhy havarijního poji‰tûní, vztahující se pouze k jednomu vozidlu téhoÏ po-
jistníka. Ustanovení pfiedchozí vûty lze uplatnit i na leasingového nájemce,
kter  ̆mûl pronajato vozidlo poji‰tûné leasingovou spoleãností za pfiedpokla-
du, Ïe vozidlo uvedené v leasingové smlouvû pfiechází do jeho vlastnictví 
a Ïe b˘val̆  nájemce do jednoho roku od konce leasingu uzavfie novou po-
jistnou smlouvu.

12. Pojistná událost uplatnûná z KASKO poji‰tûní nemá vliv na beze‰kodní dobu
poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (dále jen
„POV“) a naopak.

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

âlánek 6
Pojistné plnûní

Pojistitel vypoãte pojistné plnûní následovnû:

1. V pfiípadû totální ‰kody, vzniklé na poji‰tûném vozidle (vãetnû odcizení vo-
zidla), vychází pojistitel pfii v˘poãtu v˘‰e pojistného plnûní z obecné ceny vo-
zu ke dni vzniku ‰kody.

2. V pfiípadû parciální ‰kody, vzniklé na poji‰tûném vozidle, jsou pojistn˘m pl-
nûním pfiimûfiené náklady na opravu vozidla v cenách nov˘ch dílÛ, po od-
poãtu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ maximálnû do v˘‰e 80% obecné ceny vozu ke
dni vzniku pojistné události. Technologii odstranûní ‰kody stanovuje pojisti-
tel. ·kody pfievy‰ující tuto hranici jsou fie‰eny jako ‰kody totální.

3. Pfiimûfien˘mi náklady na opravu se v pfiípadû parciální ‰kody, podle odst. 2
tohoto ãlánku, rozumí náklady na úãelné odstranûní ‰kody vzniklé na vozid-
le, stanovené v˘poãtem pojistitele pomocí v‰eobecnû pouÏívaného auto-
matizovaného systému (napfi. AUDATEX nebo jiné relevantní v˘poãtové
systémy). V˘poãet je provádûn následujícím zpÛsobem:

a) náklady na provedenou práci jsou stanoveny ve v˘‰i rozpisu pracovních ãa-
sÛ potfiebn˘ch k opravû ãi v˘mûnû po‰kozeného dílu (tzn. souãásti, podsku-
piny ãi skupiny vozidla), které jsou násobeny hodinovou sazbou dle volby li-
mitu oprav ve smlouvû,

b) náklady na materiál jsou stanoveny rozpisem vymûnûn˘ch dílÛ ãi pouÏitého
materiálu na opravu.

4. Ve smlouvû mohou b˘t zvoleny limity oprav:

a) „Svépomoc“, kde pfiimûfien˘mi náklady na opravu se rozumí v˘poãet pojis-
titele obsahující hodinovou sazbu stanovenou pojistitelem pro opravy své-
pomocí (tato sazba je zvefiejÀovaná na www.uniqa.cz) a ceny nov˘ch ná-
hradních dílÛ; jsou-li k dispozici, pouÏije pojistitel cen dílÛ kvalitativnû rovno-
cenn˘ch, dodávan˘ch na trh nezávisl̆ mi distributory. Úhrada rozpoãtem je
omezena dle ãl. 9 odst 4.

b) „Servis v âR“, kde pfiimûfien˘mi náklady na opravu se rozumí náklady na 

opravu vozidla v servisu v âR obvyklé v místû a ãase limitované pouze pod-
mínkami tohoto ãlánku.

c) „Bez omezení“, kde pfiimûfien˘mi náklady na opravu se rozumí náklady na
opravu vozidla v servisu obvyklé v místû a ãase limitované pouze podmínka-
mi tohoto ãlánku.

5. Ostatní náklady jsou posuzovány individuálnû podle doporuãení v˘robce,
znaãkové opravny ãi nafiízení souvisejících právních pfiedpisÛ (napfiíklad pro-
placení DPH, nemá-li poji‰tûn  ̆nárok na odpoãet). U plátcÛ DPH poskytuje
pojistitel pojistné plnûní bez DPH s v j̆imkou pfiípadÛ, kdy plátce DPH ne-
mÛÏe z dÛvodÛ dan˘ch pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy uplatnit odpoãet u fi-
nanãního úfiadu.

6. Pfiimûfien˘mi náklady na opravu nejsou smluvní ceny dohodnuté mezi 
opravnou a objednatelem opravy. Smluvní cena za opravu vozidla bude po-
jistitelem akceptována pouze za pfiedpokladu, Ïe nepfiev˘‰í ãástku, vypoãte-
nou podle podmínek v˘‰e uveden˘ch.

7. Pfii pojistné události v zahraniãí mÛÏe b˘t v místû nehody provedena oprava:

a) se souhlasem pojistitele ve v˘‰i limitované ustanoveními tohoto ãlánku nebo

b) nouzová, resp. provizorní oprava, pokud je to úãelné vzhledem k místu ‰kod-
né události a dále k rozsahu a povaze po‰kození vozidla. Tyto náklady budou
hrazeny do v˘‰e 20% z pojistného plnûní za opravu vozidla, a to nad rámec
nákladÛ dle tohoto ãlánku. 
Náklady na nouzovou opravu v‰ak nelze uhradit 

– ve v˘‰i pfiesahující náklady, které by musely b˘t vynaloÏeny na odtah vozid-
la nebo

– byly-li z téÏe pojistné události hrazeny náklady na odtah vozidla.

8. Pojistitel poskytuje pojistné plnûní v tuzemské mûnû, není-li ujednáno jinak.
Pro pfiepoãet cizí mûny se pouÏije kurzu vyhlá‰eného âNB ke dni vzniku po-
jistné události.

9. V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto zachraÀovací náklady:

a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící po-
jistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události,

b) vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních
pfii odklízení po‰kozeného poji‰tûného vozidla nebo jeho zbytkÛ. Úhrada za-
chraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se
omezuje do v˘‰e sjednané pojistné ãástky. Úhrada ostatních vynaloÏen˘ch
zachraÀovacích nákladÛ podle písm. a), b) tohoto odstavce se omezuje do
v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky. ZachraÀovací náklady, které pojistník
vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez 
omezení.

10. Náklady na vypro‰tûní, dopravu a uskladnûní po‰kozeného vozidla pojistitel
uhradí do v˘‰e 10% z obecné ceny vozidla platné v âeské republice, pokud
byly úãelnû vynaloÏeny na pfiemístûní po‰kozeného poji‰tûného vozidla, a to
z místa ‰kodné události do místa opravy vozidla, nejdále v‰ak do místa trva-
lého bydli‰tû nebo sídla drÏitele poji‰tûného vozidla.

11. Pokud není v tûchto VPP nebo v pojistné smlouvû uvedeno jinak, je opotfie-
bení uplatÀováno pouze v pfiípadech:

a) totální ‰kody,

b) totální ‰kody na motoru (net˘ká se jeho pfiíslu‰enství jako napfi. startér, alter-
nátor),

c) ‰kody na akumulátoru, pneumatikách, v f̆ukovém potrubí vãetnû lambda
sondy a katalyzátoru, audio ãi audiovizuální v˘bavû a navigaãních zafiízeních,

d) ‰kody na dodateãné v˘bavû vozidla.

12. Pfiedmûtem pojistného plnûní nejsou nepfiímé ‰kody v‰eho druhu (napfi. 
u‰l̆  zisk, u‰l̆  v˘dûlek, nemoÏnost pouÏívat poji‰tûnou vûc) a vedlej‰í v l̆ohy
(napfi. expresní pfiíplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení 
apod.), pokud není ujednáno jinak.

13. V pfiípadû vyãerpání sjednané pojistné ãástky uhradí pojistitel úãelnû vynalo-
Ïené náklady ve v˘‰i dle odstavce 10 tohoto ãlánku nad rámec této ãástky.

14. Pojistitel uhradí ostatní náklady pouze tehdy, vydal-li k nim písemn  ̆pokyn.

15. Pokud pojistná ãástka byla stanovena niÏ‰í neÏ nová cena vozidla, je pojisti-
tel oprávnûn pojistné plnûní sníÏit z dÛvodu podpoji‰tûní. SníÏení se prove-
de v pomûru, v jakém je pojistná ãástka k nové cenû vozidla. Pojistitel v‰ak
toto sníÏení oprávnûn provádût není, jestliÏe byl ve v˘poãtu pojistného 



uplatnûn koeficient korekce pojistné ãástky podle ãl. 4, odst. 3 tûchto VPP 
a nebo v pfiípadech, kdy je poji‰Èováno vozidlo nové.

16. Pojistné plnûní za jednu ‰kodní událost nesmí pfiesáhnout pojistnou ãástku
uvedenou ve smlouvû pro toto vozidlo. Je-li poji‰tûní sjednáno na dobu krat-
‰í jednoho roku, nesmí ãástka vyplacená za v‰echny ‰kody pfiesáhnout sjed-
nanou pojistnou ãástku uvedenou ve smlouvû pro toto vozidlo.

âlánek 7
Spoluúãast

1. Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, kaÏdé vozidlo je poji‰tûno se spoluúãastí
na kaÏdé pojistné události. V˘‰e spoluúãasti je uvedena v pojistné smlouvû.

2. Pro v‰echna pojistná nebezpeãí poji‰tûní KASKO platí stejná spoluúãast, ne-
ní-li v pojistné smlouvû nebo dále v˘slovnû uvedeno jinak. V˘‰e sjednané
spoluúãasti je urãena dvûma hodnotami:

– minimální spoluúãastí a
– spoluúãastí z pojistného plnûní.

Koneãná v˘‰e této spoluúãasti je stanovena aÏ v dobû pojistné události jako
v˘sledná hodnota vzniklá porovnáním spoluúãasti minimální a spoluúãasti 
z pojistného plnûní.

3. Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, sjednaná spoluúãast se automaticky zvy-
‰uje:

a) na dvojnásobek za kaÏdé chybûjící dodateãnû montované zabezpeãovací za-
fiízení, uvedené v pojistné smlouvû. Zv˘‰ením spoluúãasti není dotãeno prá-
vo pojistitele pfiimûfienû sníÏit pojistné plnûní v souladu s platn˘mi právními
pfiedpisy (bylo-li chybûjící nebo nefunkãní zabezpeãení ve smlouvû uvedeno
jako povinné a zároveÀ za nûho pojistitel poskytl slevu).

b) na 50% z pojistného plnûní pro nákladní vozidla, tj. vozidla s celkovou hmot-
ností vy‰‰í neÏ 3500 kg, do‰lo-li k odcizení na území státÛ vznikl̆ ch z evrop-
ské ãásti b˘valé SSSR; stejná spoluúãast bude odeãtena i v pfiípadû pfiívûsÛ ãi
návûsÛ pro tato vozidla, do‰lo-li k jejich odcizení na území tûchto státÛ. 

c) na dvojnásobek za fiízení vozidla osobou odli‰nou od fiidiãÛ, uveden˘ch v po-
jistné smlouvû, v pfiípadech, kdy si pojistitel pfii sjednání poji‰tûní vyÏádal spe-
cifikaci konkrétních fiidiãÛ.

4. Pojistitel mÛÏe rozhodnout o neuplatnûní spoluúãasti v pfiípadû pojistné 
události prokazatelnû zavinûné tfietí osobou, vÛãi níÏ lze uplatnit regres.

âlánek 8
Zbytky

1. Nebylo-li pfied v˘platou pojistného plnûní s pojistitelem písemnû dohodnu-
to jinak, zÛstávají pfii ‰kodû na vozidle poji‰tûnému pÛvodní ãásti, souãásti 
i pfiípadnû vrak vozidla po‰kozeného pojistnou událostí, pfiiãemÏ hodnota
tûchto vyuÏiteln˘ch zbytkÛ stanovená pojistitelem bude vÏdy odeãtena od
pojistného plnûní.

âlánek 9
V˘plata pojistného plnûní

1. Je-li po‰kozené vozidlo opravováno ve smluvní opravnû pojistitele resp. 
v opravnû urãené pojistitelem, mÛÏe pojistitel uhradit pojistné plnûní pfiímo
na úãet této opravny. Pfiípadné rozdíly ve v˘‰i poskytnutého plnûní pojistite-
lem a nároky opravny za opravu uhradí pojistník resp. objednavatel opravy.

2. Je-li vozidlo opravováno v jiné (nesmluvní) opravnû, pojistné plnûní vypo-
ãtené jako náklady na opravu je pojistitelem uhrazeno za pfiedpokladu, Ïe
mu budou pfiedloÏeny faktury za opravu.

3. Pojistná plnûní bez pfiedloÏení faktur (plnûní rozpoãtem) jsou uhrazena 
v souladu s ãl. 6 tûchto VPP v pfiípadech:

a) totální ‰kody,

b) kdy poji‰tûn  ̆prodá vozidlo v po‰kozeném stavu tfietí osobû a prokáÏe tuto
skuteãnost pojistiteli kupní smlouvou a kopií technického prÛkazu s vyzna-
ãen˘m pfievodem,

c) bylo-li tak s pojistitelem dohodnuto.

4. Podle bodu 3 nelze postupovat (nelze uhradit formou rozpoãtu) pfii odcize-
ní nebo zniãení spínací skfiínky, zámkÛ vozidla, snadno demontovateln˘ch
prvkÛ interiéru a nebo bezpeãnostních prvkÛ vozidla, napfi. airbagy, bez-
peãnostní pásy, zabezpeãovací zafiízení, fiídící jednotky, apod. To znamená,
Ïe podmínkou pojistitele pro úhradu pojistného plnûní za tyto díly je dolo-
Ïení faktur za jejich znovupofiízení.

5. Je-li poskytováno plnûní podle odstavce 3 tohoto ãlánku (plnûní rozpoãtem),
pouÏívá pojistitel vÏdy ceny nov˘ch náhradních dílÛ; jsou-li k dispozici, pou-
Ïije pojistitel cen dílÛ kvalitativnû rovnocenn˘ch, dodávan˘ch na trh nezávis-
l̆ mi distributory a hodinov˘ch sazeb stanoven˘ch pojistitelem pro opravy
svépomocí, tyto sazby jsou zvefiejÀovány na www.uniqa.cz.

âlánek 10
Pfiechod práv a povinností

1. Pfii úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnost vlastníka vozidla podle záko-
na jeho dûdic, v pfiípadû více dûdicÛ ten, kter  ̆k tomu byl ostatními dûdici
povûfien, nebyl-li nikdo povûfien, pak tyto povinnosti vykonává soudem ur-
ãen  ̆správce dûdictví. Do doby nabytí právní moci usnesení o nabytí dûdic-
tví pfiecházejí práva a povinnosti z poji‰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 ná-
stupce, likvidátor, je-li tato osoba v konkursu, správce podstaty.

2. Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ (dále jen SJM) smrtí nebo prohlá‰ením za
mrtvého toho z manÏelÛ, kter  ̆uzavfiel pojistnou smlouvu o poji‰tûní vozid-
la patfiícího do SJM, vstupuje do poji‰tûní na jeho místo pozÛstal̆  manÏel/ka,
pokud je nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem vozidla. Zanikne-li SJM ji-
nak, povaÏuje se za toho, kdo uzavfiel pojistnou smlouvu, ten z manÏelÛ, kte-
rému poji‰tûné vozidlo pfiipadlo v rámci vypofiádání SJM.

âlánek 11
Povinnosti pojistníka

1. Pojistník je povinen dodrÏovat právní pfiedpisy upravující provoz na pozem-
ních komunikacích a podmínky provozu vozidel.

2. V‰echna ustanovení pojistné smlouvy a povinnosti vypl̆ vající z právních
pfiedpisÛ, které se t˘kají poji‰tûného, se pfiimûfienû vztahují na pojistníka 
a rovnûÏ na osobu, které bylo pfiedmûtné vozidlo svûfieno a na v‰echny 
osoby, které uplatÀují nárok na pojistné plnûní. Tyto osoby rovnûÏ odpoví-
dají za plnûní pfiedepsan˘ch povinností ke zmírnûní ‰kody a povinností smû-
fiujících k pfiecházení a odvrácení ‰kod.

3. Pojistník je povinen:

a) udrÏovat poji‰tûné vozidlo v fiádném technickém a v˘robcem pfiedepsaném
stavu,

b) vozidlo vybavit zabezpeãovacím zafiízením uveden˘m ve smlouvû a po ce-
lou dobu poji‰tûní vozidlo a ve‰keré jeho zabezpeãovací zafiízení udrÏovat 
v provozuschopném stavu (vyÏaduje-li to povaha tohoto zafiízení) dle poky-
nÛ v˘robce,

c) doloÏit pojistiteli doklady o vybavení zabezpeãovacím zafiízením pfied vzni-
kem pojistné události. Jinak je pojistitel oprávnûn povaÏovat dodateãné za-
bezpeãení vozu za neprokázané.

d) pfii kaÏdém opu‰tûní vozidla uvádût ve‰keré jeho zabezpeãení v ãinnost tak,
aby bylo funkãní po celou dobu opu‰tûní vozidla,

e) zajistit v˘mûnu v‰ech dotãen˘ch zámkÛ, jestliÏe dojde ke ztrátû nebo odci-
zení jednoho a více klíãÛ; v pfiípadû odcizení vozidla pfiedat v‰echny klíãe 
a ovládání od vozidla a jeho zabezpeãení, pokud si jej pojistitel vyÏádá,

f) bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli, Ïe pfiedmût poji‰tûní je poji‰tûn
pro stejn  ̆pfiípad u jiného pojistitele,

g) pokud dojde ke ‰kodné události, uãinit taková opatfiení, aby nastalá ‰koda,
vzniklá touto událostí nebo v souvislosti s ní, byla co nejmen‰í,

h) oznámit neprodlenû pfiíslu‰n˘m policejním orgánÛm kaÏdou ‰kodu:
– pokud tato povinnost vypl̆ vá z právních pfiedpisÛ,
– jestliÏe ‰koda vznikla za okolností vzbuzujících podezfiení z trestného ãinu ãi

pokusu o nûj,

i) v pfiípadech, kdy na vozidle vznikla ‰koda, z níÏ bude uplatÀovat právo na
pojistné plnûní

– poskytnout pojistiteli bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji do ãtrnácti dnÛ,
pravdivé informace o jejím vzniku, pfiíãinû, o ãasov˘ch dispozicích souvisejí-
cích s nastalou ‰kodou a o rozsahu jejích následkÛ, pfiedloÏit pojistiteli potfieb-
né doklady, které si vyÏádá, a umoÏnit pofiízení jejich kopií a dále umoÏnit po-
jistiteli vykonat ‰etfiení potfiebná ke zji‰tûní pfiíãiny a rozsahu vzniklé ‰kody,

– vyãkat s opravou po‰kozené vûci nebo s odstraÀováním zbytkÛ takto zniãené
nebo po‰kozené vûci na písemn  ̆pokyn pojistitele a to nejdéle do doby 30
dnÛ od nahlá‰ení pojistné události, pokud z bezpeãnostních, hygienick˘ch
nebo jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ není nutno s opravou nebo s odstraÀováním
zbytkÛ zaãít neprodlenû. V tûchto pfiípadech je povinen zabezpeãit dostateã-
nû prÛkazné dÛkazy o rozsahu vzniklé ‰kody uschováním vûci, vymûnûn˘ch
po‰kozen˘ch dílÛ, fotografick˘m, filmov˘m nebo video záznamem,



– umoÏnit pojistiteli provést prostfiednictvím jím povûfien˘ch osob potfiebná
‰etfiení o pfiíãinách vzniklé ‰kody, o okolnostech rozhodn˘ch pro posouzení
nároku na pojistné plnûní, jeho rozsahu a v˘‰e, vãetnû ohledání poji‰tûné vû-
ci, prohlídky místa ‰kodné události; umoÏnit pojistiteli pofiízení zvukové a ob-
razové dokumentace z místa ‰kodné události, odebrání vzorkÛ, po‰kozen˘ch
vûcí, zabezpeãovacích zafiízení pro úãely provedení expertního zkoumání,
provést diagnostiku fiídící jednotky vozidla atd.; v rámci ‰etfiení pojistitele je
pojistník povinen strpût pfiípadné ovûfiování pravdivosti a úplnosti sdûlen˘ch
údajÛ, pfiedloÏen˘ch dokladÛ a vûcí provádûn˘ch u tfietích fyzick˘ch nebo
právnick˘ch osob; pro pfiípad potfieby ovûfiení údajÛ pojistník prohla‰uje 
v souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními zákona o poji‰Èovnictví, Ïe souhlasí 
s poskytnutím údajÛ pojistiteli o jeho minulém ãi souãasném poji‰tûní vede-
n˘ch u jin˘ch poji‰Èoven nebo u právnické osoby, ve které mají majetkov˘
podíl ãi vklad pouze poji‰Èovny, nebo poskytnutí údajÛ o jeho poji‰tûní jin˘m
pojistitelÛm.

j) postupovat tak, aby pojistitel mohl vÛãi jinému uplatnit právo na náhradu
‰kody zpÛsobené pojistnou událostí a uãinit opatfiení, aby nedo‰lo k proml-
ãení nebo zániku práva na náhradu ‰kody, písemnû uplatnit právo na ná-
hradu ‰kody u provozovatelÛ poskytujících ubytovací sluÏby, provozovatelÛ
garáÏí, motorestÛ, autokempinkÛ, hlídan˘ch parkovi‰È aj., u nichÏ bylo vo-
zidlo umístûno. Obdobnû je poji‰tûn  ̆povinen zabezpeãit pro pojistitele za-
chování nároku pro uplatnûní práv z odpovûdnosti za vady pfiedmûtu poji‰-
tûní vÛãi prodávajícímu v záruãní dobû.

k) zajistit uloÏení originálu technického prÛkazu a originálních (náhradních) klí-
ãÛ na bezpeãném místû mimo vozidlo a v pfiípadû totální ‰kody na vozidle
jej pfiedat pojistiteli, pokud si jej pojistitel vyÏádá,

l) plnit dal‰í povinnosti dohodnuté ve smlouvû resp. podmínkách poji‰tûní.

4. Následky poru‰ení tûchto povinností urãuje ãlánek 8 odst. 8.2 VPP - obecná
ãást - UCZ/05.

5. Zjistí-li pojistník po oznámení pojistné události, Ïe se na‰la odcizená ãi ztra-
cená vûc postiÏená pojistnou událostí, je povinen:

a) tuto skuteãnost neprodlenû oznámit pojistiteli,

b) v souladu s ãlánkem 8, odst. 2 tûchto VPP poskytnout pojistiteli potfiebnou
souãinnost.

âlánek 12
Zvlá‰tní ujednání pro vozidla pronajatá na leasing

1. Pfii pojistné události na dodateãnû namontované v˘bavû má nárok na po-
jistné plnûní vlastník vûci. Pro pfiípady, Ïe vozidlo je poji‰tûno v rámci hro-
madné (rámcové) smlouvy, se ujednává, Ïe právo na plnûní z pojistné udá-
losti má vÏdy vlastník vozidla, pokud tento nestanoví jinak.

2. Zmûnou vlastníka poji‰tûného vozidla poji‰tûní nezaniká, jestliÏe je pojistní-
kem nájemce vozidla, na nûhoÏ po ukonãení leasingu pfiechází vlastnické
právo z leasingové spoleãnosti, není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak.

âlánek 13
V l̆uky

1. Poji‰tûní podle tûchto VPP se nevztahuje na události:

a) zpÛsobené pfiímo nebo nepfiímo povstáním, stávkami, jin˘mi ozbrojen˘mi
konflikty a vnitrostátními nepokoji, teroristick˘mi ãiny, váleãn˘mi událostmi,
vojensk˘mi policejními a úfiedními opatfieními, zemûtfiesením nebo úãinky
jaderné energie,

b) pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení pneumatik, diskÛ kol (ráfkÛ), krytÛ kol
(poklic) nebo elektrického zafiízení zkratem, pokud nedo‰lo souãasnû i k ji-
nému po‰kození, za které je pojistitel povinen plnit,

c) pfii nichÏ do‰lo k po‰kození, zniãení ãi odcizení záznamÛ na magnetick˘ch
mediích v‰eho druhu (zvukové, obrazové, datové aj.), vãetnû jejich obsahu,

d) pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti jejím funkãním
namáháním, pfiirozen˘m opotfiebením nebo únavou materiálu; tím se rozu-
mí napfi. téÏ drobná po‰kození laku vzniklá obvykl̆ m pouÏíváním vozidla,

e) pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti v dÛsledku ne-
správné obsluhy nebo údrÏby mající pfiím  ̆vliv na vznik této události napfi.

– v dÛsledku nadmûrného opotfiebení pneumatik, nesplÀujících podmínky
provozu dle pfiíslu‰ného právního pfiedpisu, ãi pneumatik, neschválen˘ch
pro provoz poji‰tûného vozidla,

– nesprávné nakládání ãi vykládání vozidla ãi uloÏení nákladu bûhem jízdy,
– jiné nesprávné ãinnosti analogicky odvoditelné z uveden˘ch pfiípadÛ,

f) kdy vozidlo bylo pouÏito v rozporu s pokyny stanoven˘mi v˘robcem doprav-
ního prostfiedku nebo k jin˘m úãelÛm, neÏ je uvedeno v pojistné smlouvû.

2. Pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, poji‰tûní se dále nevztahu-
je na události:

a) kdy poji‰tûn  ̆dopravní prostfiedek byl pouÏit k takové akci, pfii které dochá-
zí k dosahování nejvy‰‰í rychlosti, pfiekonání pfiekáÏek a nebo kdy jsou nutné
zvlá‰tní jízdní dovednosti fiidiãe a nebo k v˘cviku pro tyto akce. Tímto se ro-
zumí zejména závody jakéhokoliv druhu, soutûÏe s rychlostní vloÏkou, jakoÏ
i pfiípravné jízdy pro tyto akce.

b) zpÛsobené v˘buchem hofilav˘ch a nebo tfiaskav˘ch látek, které dopravní
prostfiedek sám pfieváÏel (touto látkou není palivo potfiebné k pohonu poji‰-
tûného dopravního prostfiedku),

c) po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti pfii jeho ãinnosti jako pracovní-
ho stroje,

d) po‰kození, zniãení ãi odcizení vozidla nebo jeho ãásti, za které je odpovûdn˘
opravce nebo dodavatel ze zákona ãi ze smlouvy,

e) kdy osoba fiídící vozidlo nemûla v dobû vzniku události pfiedepsané fiidiãské
oprávnûní nebo jí bylo fiidiãské oprávnûní rozhodnutím správního orgánu
odÀato nebo pozastaveno, a nebo jí bylo fiízení vozidla pravomocn˘m roz-
hodnutím soudu nebo správního orgánu zakázáno nebo pokud osoba, kte-
rá v dobû vzniku události vozidlo fiídila, nesplÀovala jiné, právním pfiedpisem
stanovené podmínky k fiízení vozidla nebo nebyla jednoznaãnû identifiková-
na,

f) zpÛsobené úmysln˘m jednáním pojistníka, poji‰tûného ãi jiného oprávnû-
ného uÏivatele vozidla nebo jiné osoby jednající z podnûtu nûkteré z tûchto
osob nebo byly-li zpÛsobeny nesplnûním povinnosti tûchto osob k odvráce-
ní ‰kody,

g) kdy vozidlo bylo pouÏito v dobû události k trestné ãinnosti osob uveden˘ch
v pfiede‰lém odstavci,

h) kdy osoba fiídící vozidlo byla pod vlivem alkoholu, drog nebo jin˘ch 
omamn˘ch a návykov˘ch látek; stejnû bude posuzováno, nepodrobí-li
se fiidiã vozidla zji‰tûní, zda není ovlivnûn alkoholem nebo omamn˘mi
a návykov˘mi látkami nebo poÏije-li alkohol ãi omamné a návykové lát-
ky po nehodû po dobu, do kdy by to bylo na újmu zji‰tûní, zda pfied jíz-
dou nebo bûhem jízdy poÏil alkoholick˘ nápoj nebo omamné a návy-
kové látky,

i) pfii soukrom˘ch nebo testovacích jízdách na uzavfieném okruhu,

j) kdy pojistitel zjistí, Ïe na poji‰tûném vozidle jsou pozmûnûné identifikátory
vozidla a vozidlo tak není technicky zpÛsobilé k provozu dle platn˘ch práv-
ních pfiedpisÛ,

k) vzniklé v dÛsledku podvodu nebo zpronevûry vypÛjãitele, kter  ̆nevrátil vy-
pÛjãené vozidlo.

3. Ustanovení odst. 1, písm. a), c) aÏ f) a odst. 2, písm. a) aÏ c), e) a g) aÏ
i) tohoto ãlánku se nevztahuje na pfiípady, kdy do‰lo ke ‰kodám na vo-
zidle v dobû od odcizení vozidla do jeho vrácení, bylo-li toto odcizení
kryto poji‰tûním a pfiíslu‰n˘mi orgány ãinn˘mi v trestním fiízení byl pfií-
pad uzavfien.

4. Poji‰tûní se nevztahuje na po‰kození existující jiÏ v okamÏiku pfiijetí do poji‰-
tûní ãi pfied vznikem ‰kodné události, z níÏ jsou uplatÀovány nároky na po-
jistné plnûní. Tímto po‰kozením se rozumí jak po‰kození mechanické pova-
hy (napfi. havárie, bûÏné opotfiebení apod.) tak chemické (napfi. po‰kození
laku, hloubkové naru‰ení karoserie korozí, prorezavûní dílu vyÏadující jeho v˘-
mûnu, slepé paraboly svûtel apod.).

âlánek 14

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 8. 2012.


