VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA
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Článek I.
Úvodní ustanovení

Článek VII.
Výluky z pojištění

Soukromé pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen
„pojištění odpovědnosti“) se sjednává jako pojištění škodové.

Pojistitel nehradí škody uvedené v ustanovení § 7 zákona, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak.

Článek II.
Vznik a trvání pojištění

Článek VIII.
Pojistné

(1) Pojištění odpovědnosti vzniká na základě uzavření pojistné smlouvy. Počátek pojištění je uveden v pojistné smlouvě.
(2) Pojistná smlouva a všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění odpovědnosti
musí mít písemnou formu.
(3) Pojištění odpovědnosti se sjednává na dobu neurčitou, nejedná-li se o krátkodobé
pojištění odpovědnosti. Pojistným obdobím je doba 12 měsíců, pokud nebylo v pojistné
smlouvě sjednáno jinak.
(4) Krátkodobé pojištění odpovědnosti je možné uzavřít na dobu od jednoho do dvanácti měsíců. Na dobu kratší než jeden měsíc lze krátkodobé pojištění odpovědnosti uzavřít
pouze tehdy, jestliže potřeba kratší doby trvání pojištění odpovědnosti vyplývá z obecně
závazného právního předpisu.
Článek III.
Zánik pojištění
(1) Pojištění odpovědnosti zaniká z důvodů uvedených v § 12 odst. 1 zákona.
(2) V případě zániku pojištění odpovědnosti má pojistitel právo na pojistné v souladu
s ustanovením § 13 odst. 2 zákona.
Článek IV.
Změny účastníků pojištění
V případě smrti pojistníka přecházejí práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti do
doby nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví na dědice společně a nerozdílně. V případě více dědiců vykonává práva a povinnosti ten z dědiců, který k tomu byl ostatními
dědici písemně pověřen.
Článek V.
Rozsah pojištění odpovědnosti, pojistná událost
(1) Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný
odpovídá, došlo v době trvání pojištění.
(2) Pojištěný má nárok, aby pojistitel za něho nahradil poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škody, vymezené ustanovením § 6 zákona.
(3) Byla-li škoda způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku škody řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě
škoda způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku škody řídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel
povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze škodu na zdraví nebo usmrcením.
(4) V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se škoda způsobená
této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel zúčastněných na
vzniku škodné události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem vozidla, na
němž byla tato škoda způsobena.
Článek VI.
Územní platnost pojištění
(1) Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodnou událost způsobenou provozem
vozidla, k níž došlo na území všech členských států a dalších států uvedených v seznamu
států, který stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Pojistitel je povinen tuto platnost pojištění vyznačit na zelené kartě.
(2) Pojištění odpovědnosti platí i na území jiných států než uvedených v odst. 1, pokud
pojistitel tuto platnost pojištění odpovědnosti vyznačil na zelené kartě.

(1) Pojistné stanoví pojistitel ve výši odpovídající sjednanému obsahu a rozsahu pojištění.
(2) Pojistné je povinen platit pojistník, a to ve výši, lhůtě a způsobem uvedeným v pojistné smlouvě. Je-li sjednáno krátkodobé pojištění odpovědnosti (čl. II. odst. 4 těchto pojistných podmínek) je pojistné za celou dobu pojištění odpovědnosti splatné ihned při uzavření pojistné smlouvy (jednorázové pojistné). Běžné pojistné je splatné prvního dne příslušného pojistného období.
(3) Zaplaceným pojistným uhrazuje pojistitel pohledávky v pořadí, v jakém po sobě
vznikly.
(4) Při prodlení s placením pojistného je pojistitel oprávněn žádat úrok z prodlení za
každý den prodlení.
(5) Pojistitel má právo nově upravit výši běžného pojistného na další pojistné období
v souvislosti:
a) s důvody uvedenými v § 3 odst. 5 zákona;
b) se změnami podmínek uvedených v aktuálně platném sazebníku pojistitele a rozhodných pro stanovení výše pojistného.
(6) Pojištění odpovědnosti zaniká uplynutím pojistného období předcházejícího tomu
pojistnému období v němž je splatné pojistné v nově stanovené výši, jestliže:
a) pojistitel sdělí pojistníkovi nově stanovenou výši pojistného nejpozději ve lhůtě 2 měsíců
před splatností pojistného za to pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit a
b) pojistník s nově stanovenou výší pojistného nesouhlasí a svůj nesouhlas uplatní vůči
pojistiteli do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného
dozvěděl.
Článek IX.
Povinnosti pojistníka a pojištěného
(1) Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistník povinen:
a) při sjednávání pojištění odpovědnosti předložit potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu (pokud byl již pojistníkem ve vztahu k dříve zaniklému
pojištění odpovědnosti);
b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu podmínek, za nichž bylo
pojištění odpovědnosti sjednáno, zejména má-li taková změna vliv na výši pojistného,
jakož i oznámit všechny změny v ostatních údajích o skutečnostech, na něž byl při uzavření pojištění odpovědnosti tázán, zejména změnu korespondenční adresy;
c) umožnit pojistiteli kdykoliv provést kontrolu podkladů pro výpočet pojistného;
d) oznámit pojistiteli, že ke stejnému vozidlu je sjednáno pojištění odpovědnosti i u jiného
pojistitele, příp. pojistitelů (vícenásobné pojištění), uvést pojistitele a limity pojistného
plnění sjednané v ostatních pojistných smlouvách;
e) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu skutečnosti ve smyslu ust. § 12 odst. 2
zákona, zejména změnu vlastníka tuzemského vozidla.
(2) Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojištěný povinen:
a) dbát, aby nenastala pojistná událost, přijímat vhodná a včasná opatření směřující
k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí škody; nestrpět porušování povinností pojištěného i ze strany osob pro něj činných;
b) pokud škodná událost nastala, činit nutná opatření k tomu, aby se rozsah a výše vzniklé
škody nezvětšoval, v průběhu jejího šetření postupovat v souladu s pokyny pojistitele;
c) na vyžádání pojistitele předložit potřebné dokumenty při projednávání vzniku a rozsahu
škodné události;
d) v řízení o náhradě škody respektovat pokyny pojistitele a postupovat tak, aby nezavdal
příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání;
e) nezavázat se bez souhlasu pojistitele k úhradě promlčené pohledávky, stejně jako uzavřít soudní smír nebo přistoupit na mimosoudní vyrovnání;
f) zabezpečit vůči jinému v souvislosti s jeho odpovědností za škodu uplatnění práv, která
na pojistitele přecházejí, zejména právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo,
jakož i právo na postih; k tomuto účelu poskytnout pojistiteli potřebné podklady;
g) oznámit orgánům činným v trestním řízení škodnou událost, která vznikla za okolností
vzbuzujících podezření z trestného činu; dodržovat uložené povinnosti podle zvláštního
právního předpisu účastníku dopravní nehody.

Článek X.
Povinnosti pojistitele

Článek XVI.
Doručování písemností

(1) Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen:
a) vrátit pojištěnému doklady, které si vyžádá a u kterých není nezbytné, aby v originále
zůstaly součástí spisu pojistné události u pojistitele;
b) provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu; ve lhůtě do 3 měsíců ode dne,
kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je
pojistitel povinen:
ii) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění, jestliže
nebyla zpochybněna povinnost pojistitele plnit z pojištění odpovědnosti a nároky na
náhradu škody byly prokázány, nebo
iii) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům na náhradu
škody, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitelem sníženo;
c) vydat pojistníkovi na základě jeho žádosti ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení
potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění,
za podmínky, že pojistník bez zbytečného odkladu odevzdal pojistiteli doklad o pojištění
a zelenou kartu.

(1) Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se
doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“) obyčejnou nebo
doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na
korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně
korespondenční adresy. Písemnosti mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou osobou; v takovém případě se písemnost považuje
za doručenou dnem jejího převzetí.

Článek XI.
Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky
(1) Proti pojištěnému má pojistitel právo na náhradu toho, co za něho plnil za podmínek
uvedených v ustanovení § 10 odst. 1, 2 zákona.
(2) Proti pojistníkovi má pojistitel právo na úhradu částky, kterou vyplatil z důvodu
škody způsobené provozem vozidla, jestliže její příčinou byla skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl pojistitel zjistit při sjednávání pojištění
a která byla pro uzavření nebo trvání pojistné smlouvy podstatná.

(2) Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou,
nejde-li o doručení podle dalších odstavců, desátý den po odeslání zásilky. Písemnost
pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za
doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta
(např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.
(3) Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.
(4) Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě
(určené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za
doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se
v místě doručení nezdržoval.
(5) Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

Článek XII.
Limity pojistného plnění

Článek XVII.
Rozhodné právo

Limity pojistného plnění jsou uvedeny v dodatkových pojistných podmínkách nebo
v pojistné smlouvě.
Článek XIII.
Pojistné plnění

Pojistná smlouva se řídí právním řádem toho členského státu Evropské unie nebo jiného
státu Evropského hospodářského prostoru, kde je registrován dopravní prostředek.

(1) Pojistné plnění poskytuje pojistitel v tuzemské měně, pokud ze zákona nebo mezinárodních dohod, které se staly součástí právního řádu ČR, nevyplývá povinnost pojistitele
plnit v jiné měně.

Článek XVIII.
Výklad pojmů
Pro účely sjednávaného pojištění odpovědnosti platí tento výklad pojmů:
(1) Běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období.

(2) Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit nebo jakmile pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí
soudu o své povinnosti poskytnout pojistné plnění.

(2) Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.

(3) Uhradil-li pojištěný škodu, za kterou odpovídá přímo poškozenému, má proti pojistiteli právo na úhradu vyplacené částky, a to až do výše, do které by byl jinak povinen plnit
poškozenému pojistitel. Za tímto účelem je pojistitel oprávněn přezkoumat a zhodnotit
všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na plnění z pojištění odpovědnosti.

(3) Jednorázovým pojistným je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo
pojištění sjednáno.

(4) Pojistitel nehradí škodu, kterou se pojištěný zavázal uhradit nad rámec stanovený
právním předpisem nebo nad rámec pravomocného rozhodnutí soudu o náhradě škody.

(5) Lhůta určená podle měsíců končí dnem, který předchází dnu, jež se svým číselným
označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná. Není-li takový den v posledním
měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. To neplatí pro počítání lhůty pro potřeby ustanovení § 12 odst. 1 písm. e) zákona.

(5) Pojistitel poskytne pojistné plnění bez DPH v případě, že poškozený je plátcem této
daně a má nárok na její odpočet. V ostatních případech poskytne pojistitel pojistné plnění
včetně DPH.
(6) Stejně ve vztahu k DPH (jako uvedeno v odst. 5) postupuje pojistitel v případě,
jedná-li se o úhradu vyplacené částky pojištěnému ve smyslu ustanovení odst. 3.
Článek XIV.
Přechod práv
(1) Vzniklo-li pojištěnému v souvislosti s nastalou pojistnou událostí proti jinému právo
na náhradu škody, nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění odpovědnosti toto právo na pojistitele, a to až do výše částky, kterou mu pojistitel vyplatil.

(4) Krátkodobým pojištěním se rozumí pojištění sjednané na dobu kratší než 12 měsíců.

(6) Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné
škodné události.
(7) Pojistnou událostí je skutečnost, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele uhradit
za pojištěného škodu způsobenou provozem vozidla.
(8) Pojištěným je ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje.
(9) Poškozeným je ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na
náhradu škody dle zákona.
(10) Škodnou událostí je způsobení škody provozem vozidla.

(2) Jestliže má pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené
částky, na snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto částku zaplatil nebo za něho vyplácí důchod.
(3) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastaly skutečnosti, na které se váže vznik práv uvedených v předchozích bodech a předat mu doklady
potřebné k uplatnění těchto práv.
Článek XV.
Asistenční služby
Pojištěný má právo na poskytnutí bezplatných asistenčních služeb. Konkrétní rozsah
asistenčních služeb v rámci jednotlivých pojistných produktů, podmínky a způsoby jejich
vyžadování jsou uvedeny v aktuálním Asistenčním sešitě vydávaném za tím účelem pojistitelem.

(11) Výročním den počátku pojištění je den, který se po uplynutí 12-ti měsíců číslem
shoduje se dnem počátku pojištění. Není-li takový den ve dvanáctém měsíci, připadne
konec lhůty na poslední den tohoto měsíce.
(12) Zákonem se rozumí zák. č. 168/1999 Sb.o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném znění.
(13) Zelenou kartou se rozumí mezinárodní karta automobilového pojištění.
Článek XIX.
Závěrečná ustanovení
Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

