Doplňkové pojistné podmínky pro úrazové
pojištění dopravovaných osob DPPÚ 2

Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro
toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění (dále jen
„VPP ÚP“). Všeobecné pojistné podmínky a doplňkové
pojistné podmínky, které byly pojistníkovi při uzavření pojistné smlouvy předány, jsou nedílnou součástí pojistné
smlouvy.

ze na úrazy pojištěného, k nimž došlo ve vozidle nebo v jeho blízkosti na komunikaci.
6.

Článek 1
Pojištěné osoby
Pro účely pojištění, sjednaného dle těchto DPPÚ 2, jsou
pojištěnými osobami řidič a osoby dopravované vozidlem,
které je pojištěno příslušnou pojistnou smlouvou (dále jen
„pojištěný“).

Článek 2
Počátek a konec pojištění

Článek 5
Pojistné plnění
1.

Právo na plnění za trvalé následky úrazu a za dobu nezbytného léčení tělesných poškození způsobených úrazem má pojištěný. V případě smrti pojištěného následkem úrazu má právo na plnění osoba určená podle § 51
odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouvě.

2.

Pojistné události hlásí ten, kdo má právo na plnění, pojistiteli. Ten, komu vznikne právo na plnění z pojistné
smlouvy, je povinen k likvidaci pojistné události předložit doklady vyžádané pojistitelem v jazyce českém nebo
slovenském.
K uplatnění práva na plnění je nutno předložit:
– příslušný doklad o pojištění,
– policejní protokol,
– „Oznámení pojistné události z úrazového pojištění“,
– „Atestacio medici“, dojde-li k úrazu v zahraničí,
– v případě smrti pojištěného – kopii úmrtního listu
a potvrzení o příčině smrti,
– případně další související doklady, které si pojistitel vyžádá.

Počátek úrazového pojištění dle těchto DPPÚ 2 je shodný
s počátkem havarijního pojištění vozidla a zaniká společně
se zánikem tohoto havarijního pojištění.

Článek 3
Rozsah nároků
1.

Pro případ, že pojištěný utrpí za trvání pojištění při pojištěné činnosti úraz, činí základní pojistné částky pro
každou dopravovanou osobu:
a) za smrt následkem úrazu
100 000 Kč
b) za trvalé následky úrazu
200 000 Kč
c) za dobu nezbytného léčení tělesného poškození
způsobeného úrazem (DNL %)
20 000 Kč

2.

Odchylně od článku 18 VPP ÚP pojistitel vyplatí plnění za dobu nezbytného léčení, je-li průměrná doba
nezbytného léčení stanovená v oceňovací tabulce A,
příp. přiměřená doba nezbytného léčení delší než čtyři týdny.

3.

Pojistitel nehradí náklady na dopravu pojištěného z ciziny na území České republiky za účelem stanovení
rozsahu trvalých následků.

Článek 4
Pojistná událost
1.

Pojistnou událostí ve smyslu znění čl. 11 VPP ÚP je
úraz pojištěného, který nastal během trvání pojištění
při dále uvedené činnosti.

2.

Odchylně od čl. 11 odst. 1 VPP ÚP se pojištění vztahuje na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

3.

Pojištění se vztahuje na úrazy, které pojištěný utrpí při
provozu vozidla pojištěného havarijním pojištěním.

4.

5.

Provozem vozidla uvedeným v předchozím bodu tohoto článku je:
a) uvádění motoru vozidla do chodu bezprostředně
před zahájením jízdy,
b) nastupování do vozidla nebo vystupování z vozidla,
c) jízda vozidla,
d) krátkodobá zastávka vozidla,
e) odstraňování běžných poruch vozidla, vzniklých
během jízdy vozidla.
V případě krátkodobé zastávky vozidla, uvedené v bodu 2 písm.d) tohoto článku, se pojištění vztahuje pou-

Pojištění se nevztahuje na:
a) úrazy osob dopravovaných na místech vozidla, která
nejsou určena k dopravě osob (blatníky, kapota apod.),
b) úrazy při účasti na rychlostních závodech a na závodech s rychlostní vložkou (včetně tréninku),
c) úrazy při provádění typových zkoušek rychlosti, brzd,
zvratu a stability vozu, dojezdu s největší rychlostí,
zajíždění apod.,
d) prováděl-li pojištěný nakládání a vykládání nákladu,
není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak,
e) přeprava osob za úplatu, neujedná-li se jinak.

3.

Dojde-li k pojistné události, která nebude doložena policejním protokolem, je vlastník vozidla povinen osobě,
která uplatňuje nárok na plnění z tohoto pojištění, potvrdit na tiskopise pojistitele, že k pojistné události došlo při pojištěné činnosti.

7.

V případě, že je sjednáno pojištění podle těchto DPPÚ 2,
pojistné částky podle DPPÚ 2 a podle DPPÚ 1 se sčítají.

Článek 6
Informace o pojištění
1.

Pojistitelem je Česká pojišťovna a.s., která má sídlo
v České republice.

2.

Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vymezená uzavřením pojistné smlouvy a okamžikem jejího
zániku, resp. trváním a existencí závazků z pojistné
smlouvy.

3.

Pojistné lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně
a to hotovostně nebo bezhotovostně.

4.

Pojistitel i pojistník mají právo od pojistné smlouvy odstoupit. Pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstoupit, pokud pojistník nebo pojištěný zodpoví při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti
nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu
neuzavřel. Pojistník má právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné
dotazy týkající se sjednávaného pojištění. Právo odstoupit od pojistné smlouvy může pojistitel nebo pojistník
uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost
zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.

5.

Odstoupení od pojistné smlouvy, stížnosti pojistníků,
pojištěných nebo oprávněných osob se zasílají na adresu Česká pojišťovna a.s., Úsek klientského servisu ŽP,
P.O. BOX 305, 601 00 Brno. Stížnosti budou vyřizovány
bez zbytečného odkladu specializovanými zaměstnanci.
Pojistníci, pojištění nebo oprávněné osoby se mohou se
svými stížnostmi obrátit i na Ministerstvo financí.

6.

Pojistník a pojištěný je, zejména ve smyslu § 12 a § 21
zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve
znění novel, oprávněn být na základě žádosti kdykoliv
bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných pojistitelem. Tuto informaci
obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace. Výše úhrady je stanovena
v Přehledu poplatků.

4.

Bylo-li za pojištěné vozidlo placeno nižší pojistné, než
s ohledem na jeho používání placeno být mělo, pojistitel sníží plnění za pojistnou událost v poměru výše pojistného, které bylo za vozidlo placeno, ke správné výši
pojistného.

7.

5.

Jestliže pojištěné vozidlo použilo více osob než je počet sedadel podle technického průkazu, snižuje se
pojistné plnění pro každou jednotlivou osobu v poměru počtu sedadel k počtu osob vozidlem dopravovaných.

Pokud pojistník nebo pojištěný zjistí, že došlo k porušení povinností uložených pojistiteli citovaným zákonem,
má právo požadovat na pojistiteli nápravu, event. se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

8.

6.

Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění o 50 % v případě, že:
a) vozidlo nebylo v rozporu s příslušnými předpisy vybaveno bezpečnostním pásem nebo jiným zádržným
systémem,
b) pojištěná osoba nebyla připoutána bezpečnostním
pásem nebo jiným zádržným systém, ač tímto bezpečnostním pásem nebo jiným zádržným systémem
připoutána být měla,
c) pojištěná osoba – dítě nebyla v rozporu s příslušnými předpisy připoutána do příslušného zádržného
systému, byla připoutána do neschváleného zádržného systému nebo byl zádržný systém nesprávně
upevněn do vozidla.

Pojistitel informuje pojistníka (pojištěného), že poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 4 zákona
o pojistné smlouvě je povinné a je podmínkou uzavření
pojistné smlouvy. Poskytnutí ostatních osobních údajů
uvedených v této pojistné smlouvě je nutné zejména
pro stanovení výše pojistného rizika.

9.

Osobní údaje bude pojistitel zpracovávat ručně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců a dále
zpracovatelů, se kterými uzavře smlouvy o zpracování
osobních údajů za podmínek zákona o ochraně osobních údajů. Informace o osobních údajích mohou být
pojistitelem zpřístupněny zajistitelům za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dále
subjektům oprávněným požadovat zpřístupnění údajů
podle zvláštních právních předpisů.

