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ýlánek 1
Úvodní ustanovení

Tyto DoplĖkové pojistné podmínky pro pojištČní odpovČdnosti za škodu
zpĤsobenou provozem vozidla DPPPOV 1/08 (dále jen „DPPPOV“) doplĖují
ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištČní odpovČdnosti za
škodu zpĤsobenou provozem vozidla VPPPOV 1/08 (dále jen „VPPPOV“).
ýlánek 2
Typy pojištČní, plnČní pojistitele, limity pojistného plnČní
V pojistné smlouvČ je možno sjednat jeden ze tĜí typĤ pojištČní: SPOROPOV,
SPECIÁL PLUS nebo SUPER PLUS.
1. Limity pojistného plnČní pro typ pojištČní SPOROPOV þiní:
a) dle VPPPOV þlánku 2, odst. 2, písmene a) maximálnČ 35 mil. Kþ,
b) dle VPPPOV þlánku 2, odst. 2, písmene b) a c) maximálnČ celkem
35 mil. Kþ.
SPOROPOV lze sjednat pouze pro osobní a nákladní vozidla s celkovou
hmotností do 12 000 kg. Za nákladní vozidlo nelze považovat vozidlo
pĜípojné ani pracovní stroj.
2. Limity pojistného plnČní pro typ pojištČní SPECIÁL PLUS þiní:
a) dle VPPPOV þlánku 2, odst. 2, písmene a) maximálnČ 50 mil. Kþ,
b) dle VPPPOV þlánku 2, odst. 2, písmene b) a c) maximálnČ celkem
50 mil. Kþ.
3. Limity pojistného plnČní pro typ pojištČní SUPER PLUS þiní:
a) dle VPPPOV þlánku 2, odst. 2, písmene a) maximálnČ 100 mil. Kþ,
b) dle VPPPOV þlánku 2, odst. 2, písmene b) a c) maximálnČ celkem
100 mil. Kþ.
ýlánek 3
Bonus / Malus
1. PĜi sjednání pojistné smlouvy a bČhem jejího trvání je pĜi stanovení výše
pojistného uplatĖován systém bonus/malus. Výše bonusu/malusu se Ĝídí
rozhodnou dobou.
2. Bonusem se rozumí sleva na pojistném za kladnou délku rozhodné doby.
3. Malusem se rozumí pĜirážka k pojistnému za zápornou délku rozhodné
doby.
4. Rozhodná doba je doba trvání pojištČní, kterou ovlivĖuje pĜípadný vznik
rozhodné události, sleduje se v celých mČsících. Zvyšuje se o každý celý
mČsíc doby trvání pojištČní. Za každou rozhodnou událost se snižuje délka
rozhodné doby vždy o 24 mČsíce. Doba trvání pojištČní pĜed 1. 1. 2000 se
nezapoþítává.
5. Rozhodnou událostí se rozumí každá pojistná událost spojená s výplatou
pojistného plnČní bez ohledu na míru úþasti pojištČného na vzniklé škodČ,
není-li ujednáno jinak.
6. Rozhodná doba se nesnižuje za pojistnou událost, která nastala pĜi
neoprávnČném užívání cizí vČci ve smyslu § 249 trestního zákona þi § 50
písm. b) zákona o pĜestupcích, nebo jestliže pojištČný uhradil pojistiteli
þástku, kterou pojistitel vyplatil z dĤvodu škody zpĤsobené provozem
vozidla.
7. Bonus a malus pojistitel uplatĖuje ke dni poþátku pojištČní na základČ
potvrzení o dobČ trvání pĜedchozího pojištČní odpovČdnosti a škodním
prĤbČhu a dále vždy k výroþnímu dni poþátku pojištČní na základČ
skuteþností majících vliv na jeho výši.
8. K jednomu vozidlu lze uplatnit pouze jedno potvrzení o dobČ trvání
pojištČní odpovČdnosti a škodním prĤbČhu zaniklého pojištČní téhož
pojistníka.
9. Pokud nelze prokázat pĜedchozí škodní prĤbČh pojištČní, je pĜi sjednání
pojištČní vozidlo zaĜazeno do skupiny Z-základní pojistné, není-li ujednáno
jinak.
10. Bonus/malus je uplatĖován i u sezónního pojištČní.
11. Bonus/malus je uplatĖován i u krátkodobého pojištČní.

StupeĖ bonusu /
malusu

Rozhodná doba

B 10
B 9
B 8
B 7
B 6
B 5
B 4
B 3
B 2
B 1
Z–základní pojistné
M1
M2
M3
M4
M5
M6

120 mČsícĤ a více
108 až 119 mČsícĤ
96 až 107 mČsícĤ
84 až 95 mČsícĤ
72 až 83 mČsícĤ
60 až 71 mČsícĤ
48 až 59 mČsícĤ
36 až 47 mČsícĤ
24 až 35 mČsícĤ
12 až 23 mČsícĤ
0 až 11 mČsícĤ
-1 až -12 mČsícĤ
- 13 až -24 mČsícĤ
-25 až -36 mČsícĤ
-37 až -48 mČsícĤ
-49 až -60 mČsícĤ
- 61 mČsícĤ a ménČ

Bonus
(sleva)
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Malus
(pĜirážka)

0%
10 %
30 %
50 %
80 %
110 %
150 %

ýlánek 4
Oznámení škodné události
1. Škodnou událost pojištČný, pojistník, vlastník nebo poškozený oznámí
telefonicky na klientské lince +420 841 444 555.
2. Veškeré podklady ke škodným událostem je možné zasílat na:
a) adresu:
ýPP, a.s., Vienna Insurance Group
OLPUV
P.O.BOX 28
664 42 ModĜice
b) fax:
+420 547 213 468
c) e-mail:
likvidace@cpp.cz
ýlánek 5
Úrazové pĜipojištČní Ĝidiþe vozidla
1. Rozsah pĜipojištČní.
Úrazové pĜipojištČní se vztahuje pouze na Ĝidiþe pojištČného vozidla.
Úrazem ve smyslu tČchto pojistných podmínek se rozumí úraz, který byl
zpĤsoben Ĝidiþi pojištČného vozidla v dĤsledku nehody nebo havárie vozidla
(dále jen „úraz“).
Uvedené pĜipojištČní se Ĝídí zejména zákonem þ. 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvČ a o zmČnČ souvisejících zákonĤ a Všeobecnými pojistnými
podmínkami pro pojištČní úrazu UP0906 s úþinností od 1. záĜí 2006 (dále
jen „VPPUP“).
Úrazové pĜipojištČní Ĝidiþe vozidla zahrnuje tato pojistná nebezpeþí:
a) pro typ pojištČní SPECIÁL PLUS:
 pro pĜípad smrti zpĤsobené úrazem 100.000,- Kþ,
 pro pĜípad trvalých následkĤ zpĤsobených úrazem 150.000,- Kþ,
 denní odškodné za dobu nezbytného léþení úrazu (dále jen „DO“)
50,- Kþ,
 denní odškodné za pobyt v nemocnici v dĤsledku úrazu (dále jen
„DOH“) 50,- Kþ.
b) pro typ pojištČní SUPER PLUS:
 pro pĜípad smrti zpĤsobené úrazem 200.000,- Kþ,
 pro pĜípad trvalých následkĤ zpĤsobených úrazem 300.000,- Kþ,
 DO 100,- Kþ,
 DOH 100,- Kþ.
2. PlnČní pojistitele:
a) V pĜípadČ trvalých následkĤ úrazu pojistitel poskytne plnČní od 25 %
rozsahu tČlesného poškození podle oceĖovací tabulky II. pojistitele
(OceĖovací tabulka pro stanovení pojistného plnČní za trvalé následky
úrazu). Pojistitel nehradí náklady na dopravu pojištČného Ĝidiþe z ciziny na
území ýeské republiky za úþelem stanovení rozsahu trvalých následkĤ.
b) Pro pĜípad DO se ve smyslu VPPUP þl. 15, odst. 1, stanovuje, že pro
vznik nároku na plnČní denního odškodného musí doba léþení úrazu
pĜesáhnout 21 dnĤ. Ve smyslu VPPUP þl. 15, odst. 2, se poþátkem plnČní
denního odškodného rozumí den vzniku pojistné události.
c) Nárok na plnČní DOH vzniká, pokud pojištČný stráví v nemocnici tĜi po
sobČ jdoucí pĤlnoci, za každý den z lékaĜského hlediska nezbytné
hospitalizace, max. však za 365 dnĤ. Výsledný poþet dnĤ, za který se
poskytne pojistné plnČní, je poþet pĤlnocí strávených v nemocnici. Denní
odškodné se nevyplácí pĜi pobytu v sanatoriích, zotavovnách,

rehabilitaþních ústavech a lázeĖských zaĜízeních, pĜi léþbČ s þásteþným
pobytem v nemocnici (ambulantní léþení - denní nebo noþní), pĜi umístČní v
léþebnČ dlouhodobČ nemocných z dĤvodu odkázanosti na cizí péþi
(neschopnost se o sebe postarat), pĜi provádČní kosmetických zákrokĤ nebo
preventivních zákrokĤ, které nejsou z lékaĜského hlediska nezbytné.
d) Je-li s pojistitelem souþasnČ sjednáno i úrazové pojištČní osob ve vozidle,
pak se pojistné þástky na identická pojistná nebezpeþí Ĝidiþe sþítají z obou
pojištČní.
e) Právo na plnČní za trvalé následky úrazu nebo formou denního
odškodného má pojištČný Ĝidiþ. V pĜípadČ smrti pojištČného následkem
úrazu má právo na plnČní osoba urþená podle § 51 zákona þ. 37/2004 Sb.
3. Právo na snížení pojistného plnČní.
KromČ pĜípadĤ uvedených v þl. 16, odst. 1, 2 a 5 VPPUP má pojistitel právo
snížit pojistné plnČní až o 50 % v pĜípadČ:
a) porušení zákazu vjezdu na železniþní pĜejezd,
b) otáþení nebo jízdy v protismČru na dálnici nebo silnici pro motorová
vozidla,
c) nepĜipoutání bezpeþnostním pásem, který byl výrobcem pevnČ
zabudován k sedadlu.
4. Výluky z úrazového pĜipojištČní.
KromČ výluk z pojištČní uvedených ve VPPUP se pĜipojištČní dále
nevztahuje na újmy Ĝidiþe vozidla, jehož provozem byla škoda zpĤsobena
pĜi:
a) provádČní typových zkoušek rychlosti, brzd, zvratu a stability vozidla,
dojezdu s nejvyšší rychlostí, zajíždČní apod.,
b) provozování vozidla, které svojí konstrukcí a technickým stavem
neodpovídá požadavkĤm bezpeþnosti silniþního provozu, bezpeþnosti
obsluhujících osob, pĜepravovaných osob a vČcí,
c) provozování vozidla, jehož technická zpĤsobilost k provozu vozidla
nebyla schválena,
d) Ĝízení vozidla osobou, která není držitelem pĜíslušného Ĝidiþského
oprávnČní s výjimkou Ĝízení vozidla osobou, která se uþí vozidlo Ĝídit
nebo skládá zkoušku z Ĝízení vozidla, a to vždy pouze pod dohledem
oprávnČného uþitele nebo Ĝidiþe cviþitele individuálního výcviku,
e) Ĝízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz þinnosti Ĝídit vozidlo,
v dobČ tohoto zákazu,
f) Ĝízení vozidla osobou, která pĜi Ĝízení vozidla byla pod vlivem alkoholu,
omamné nebo psychotropní látky nebo léku oznaþeného zákazem Ĝídit
motorové vozidlo, nebo která se odmítla podrobit lékaĜskému vyšetĜení
za úþelem zjištČní tČchto látek,
g) pĜedání Ĝízení vozidla osobČ uvedené v písmenech d), e) a f) tohoto
odst.,
h) nastupování a vystupování z vozidla,
i) Ĝízení jiného než dvoustopého vozidla, pokud není v pojistné smlouvČ
stanoveno jinak. Za dvoustopé vozidlo se nepovažuje motocykl
s postranním vozíkem, þtyĜkolka ani jiné vozidlo svým charakterem
podobné motocyklu.,
j) Ĝízení vozidla, které je užíváno neoprávnČnČ,
k) Ĝízení vozidla v dobČ, kdy je používáno jako pracovní stroj.
ýlánek 6
Spoluúþast pojistníka
1. V pojistné smlouvČ lze dohodnout výši spoluúþasti, kterou se bude pojistník
podílet na pojistném plnČní v pĜípadČ každé pojistné události.

2. Bude-li pojistné plnČní nižší než je výše spoluúþasti, podílí se pojistník na
pojistné události pouze ve výši pojistného plnČní. Bude-li v tomto pĜípadČ
spoluúþast v plné výši a v pĜedepsané splatnosti pojistníkem uhrazena, nemá
taková pojistná událost vliv na rozhodnou dobu ve smyslu þl. 3 tČchto
DPPPOV.
3. V pĜípadČ, že pojistník plnČ neuhradí spoluúþast na pojistné události, nemá
pojistitel povinnost po zániku pojištČní vydat potvrzení dle þl. 6, odst. 2,
VPPPOV.
4. Pokud po pĜijetí spoluúþasti pojistitel zjistí, že dĤvod k pĜijetí spoluúþasti
zcela nebo z þásti odpadl, je povinen spoluúþast celou nebo její pĜíslušnou
þást vrátit.
5. Pro typ pojištČní SPOROPOV dle þl. 2, odst. 1, tČchto DPPPOV se pro
všechny pojistné události vzniklé mimo území ýeské republiky sjednává
spoluúþast ve výši 12.000,-Kþ.
ýlánek 7
Vozík PLUS, Moped PLUS
1. Pojistník, který má u pojistitele sjednáno platné pojištČní odpovČdnosti za
škodu zpĤsobenou provozem vozidla, má právo na slevu ve výši 100 %
z pojistného za pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem
vozidla typu SPOROPOV jednoho pĜípojného vozidla s celkovou hmotností
do 750 kg (dále jen „Vozík PLUS“) nebo jednoho motocyklu se zdvihovým
objemem do 50 ccm (dále jen „Moped PLUS“), pokud je u obou vozidel
(vozidlo–vozík nebo vozidlo–moped) shodný pojistník, vlastník i držitel
vozidla.
2. Pojistitel má právo slevu odebrat od výroþního dne poþátku pojištČní, který
následuje po zániku pojištČní, kterým vzniklo právo na její uplatnČní.
Pojistitel bude dále úþtovat pojistníkovi pojistné podle aktuálního
sazebníku.
3. Pojistitel má právo slevu odebrat od výroþního dne poþátku pojištČní, který
následuje po rozhodné události ve smyslu þl. 3 tČchto DPPPOV na pojištČní
Vozík PLUS nebo Moped PLUS. Pojistitel bude dále úþtovat pojistníkovi
pojistné podle aktuálního sazebníku.
ýlánek 8
Právo na poskytnutí asistenþních služeb
ěidiþ a osoby pĜepravované vozidlem s platným pojištČním odpovČdnosti za
škodu zpĤsobenou provozem vozidla mají právo na využívání asistenþních
služeb dle zvláštních pojistných podmínek pro pojištČní vozidel ZPPVOZ 1/08
v pĜípadČ, kdy telefonicky kontaktovali smluvní asistenþní službu pojistitele.
ýlánek 9
Doložka o informaþním systému ýAP a ýKP
Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho pojištČní do
informaþního systému ýeské asociace pojišĢoven (dále jen „ýAP“) a ýeské
kanceláĜe pojistitelĤ (dále jen „ýKP“) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty
kterémukoliv þlenu ýAP nebo ýKP. Úþelem informaþního systému je shromažćovat
a zpracovávat data k ochranČ klientĤ i k ochranČ pojišĢoven a pro potĜeby statistiky.

ýlánek 10
ZávČreþná ustanovení
Tyto doplĖkové pojistné podmínky nabývají úþinnosti dnem 1. ledna 2008.

