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Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen
POV) je upraveno touto zvláštní částí všeobecných pojistných podmínek,
všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část UCZ/15 a zákonem
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 168/1999 Sb. ve znění
pozdějších novel (dále jen „zákon POV“), které spolu tvoří nedílnou
součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1
Všeobecná ustanovení
1.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
odpovědnosti provozovatele, řidiče a dalších osob (dále jen „pojištění“) za újmu způsobenou provozem tuzemského motorového
vozidla.

2.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou provozem motorového vozidla uvedeného
v pojistné smlouvě.

2.

a)

Bonus je sleva ze základního pojistného za bezeškodní průběh.

b)

Malus je přirážka k základnímu pojistnému v závislosti na počtu
pojistných událostí.

3.

Pro přiznání Bonusu nebo uplatnění Malusu je rozhodující
škodní průběh v předchozím období, jehož výsledkem je bezeškodní doba. Bezeškodní doba se udává v měsících a v návaznosti na škodní průběh může nabývat kladných i záporných
hodnot.

Bezeškodní doba v měsících

Třída

% z pojistného

55%

96 až 107

B 8

60%

Pro rozsah pojištění (plnění pojistitele) platí ustanovení zákona
POV upravující rozsah pojištění a pojistné plnění1).

84 až 95

B 7

65%

72 až 83

B 6

70%

Nestanoví-li zákon POV jinak, má pojištěný nárok, aby pojistitel za
něho uhradil poškozeným:

60 až 71

B 5

75%

48 až 59

B 4

80%

36 až 47

B 3

85%

24 až 35

B 2

90%

12 až 23

B 1

95%

Z		

100%

ušlý zisk,
účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při
uplatňování nároků podle písmen a) až c).
Limity pojistného plnění jsou ujednány v pojistné smlouvě.
Pojistitel v rámci limitu pojistného plnění pro újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením rovněž uhradí náklady vzniklé
poskytnutím léčebné péče v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, pokud je pojištěný povinen uhradit je podle zvláštního právního předpisu.

Článek 3
Územní platnost pojištění
EU 4328/1/E

Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, pojistné za pojištění
POV je upravováno systémem Bonus-Malus:

50%

škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji
opatrovat,

4.

2.

B 9

b)

3.

b) Čl. 5, odst. 5.5. VPP UCZ/15 se doplňuje tak, že pojistitel je
oprávněn upravit výši pojistného v případech:
- kdy dojde ke změně právních předpisů majících vliv na
plnění pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vůči
státu či jeho organizačním složkám nebo
- kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných důvodů k ohrožení splnitelnosti závazků pojistitele nebo
- kdy dojde ke změně indexů vývoje cen pojištěných věcí,
případně cen prací na jejich reprodukci, jež zveřejňuje
Český statistický úřad, pokud za sledované období tento
růst činí více než 5%.

B 10

újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,

d)

1.a) Pojistné se stanovuje v závislosti na výsledcích škodního průběhu
dané skupiny vozidel dle sazebníku pojistitele.

108 až 119

a)

c)

Článek 4
Pojistné, Bonus-Malus

120 až 132 a více

Článek 2
Rozsah pojištění (plnění pojistitele)
1.

UCZ/POV/17

Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, vztahuje se pojištění
podle těchto VPP na události, které nastanou na území uvedeném
v prováděcí vyhlášce zákona POV, jakož i na území států vyznačených na
zelené kartě pojistitele.
1) viz § 6 a násl. zákona POV

0 až 11
-12 až – 1 měsíc

M1

110%

-24 až – 13 měsíců

M2

120%

-36 až – 25 měsíců

M3

130%

-48 až – 37 měsíců

M4

140%

-60 až – 49 měsíců

M5

150%

-72 až – 61 měsíců

M6

160%

-84 až – 73 měsíců

M7

170%

-96 až – 85 měsíců

M8

180%

-108 až – 97 měsíců

M9

190%

-109 a více měsíců

M 10

200%

4.

Ke změně třídy Bonusu-Malusu (úpravě pojistného) dochází vždy
jedenkrát ročně ke dni a měsíci shodnému s počátkem pojištění.
Rozhodná doba pro započítání škodního průběhu končí 3 měsíce
před datem uvedené úpravy pojistného. Škody vzniklé po této době
se započítají až v další úpravě (za jeden rok).

5.

Bezeškodní dobu lze zvýšit pouze za dobu celých měsíců, po kterou
nedošlo k pojistné události z POV. Vozidlo bude zařazeno v následujícím pojistném období o 12 měsíců výše a bude placeno nižší
pojistné.

6.

Za každou pojistnou událost z POV se bezeškodní doba snižuje o 36
měsíců a bude placeno vyšší pojistné.

7.

Pojistná plnění se nezohledňují, jestliže byla pojistníkem nahrazena
do 6ti týdnů poté, co se o výplatě pojistného plnění nebo o vytvoření rezervy a jejích okolnostech pojistník dověděl.

8.

Bezeškodní doba se nesnižuje

a)

za pojistnou událost, která nastala při užívání vozidla neoprávněným řidičem,

b)

za škodní událost, z níž nebylo pojistitelem plněno,

c)

je-li v pojistné smlouvě uvedena „Tolerance první škody“ znamená
to, že první pojistná událost nemá vliv na výši procenta Bonusu
evidovaného v této smlouvě a nebude z tohoto důvodu navýšeno
pojistné. Neuplatnění systému Bonus-Malus však nemá vliv na přestupňování v Evidenci pojistně škodného průběhu, vedené Českou
kanceláří pojistitelů a nelze ho uplatnit v potvrzení o době trvání
pojištění a o škodním průběhu, vydaného při ukončení pojištění.

9.

Po zániku předmětného pojištění lze bezeškodní dobu převést na
stejný druh pojištění (POV-POV), vztahující se pouze k jednomu
vozidlu téhož pojistníka. Ustanovení předchozí věty lze uplatnit i na
leasingového nájemce, který měl pronajato vozidlo pojištěné leasingovou společností za předpokladu, že vozidlo uvedené v leasingové
smlouvě přechází do jeho vlastnictví a že bývalý nájemce do jednoho roku od konce leasingu uzavře novou pojistnou smlouvu.

10. Pojistná událost uplatněná z POV nemá vliv na bezeškodní dobu
v KASKO a naopak.
11. Je-li pojištění sjednáno systémem Bonus/Malus, lze u produktů sjednaných ve variantě Super uplatnit PRIMA Bonus viz
UCZ/Voz/17 čl. 12.
12. Promítnutí vlivu Bonusu-Malusu není změnou běžného pojistného
ve smyslu občanského zákoníku. Oznámení výše pojistného po
započtení Bonusu-Malusu je prováděno jako součást běžného předpisu pojistného k datu výročí smlouvy.

Článek 6
Výluky
1.

Pojistitel nehradí:

a)

újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma
způsobena,

b) újma podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV, kterou je
pojištěný povinen uhradit svému manželu nebo osobám,
které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné
domácnosti, s výjimkou újmy podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona POV, jestliže tato újma souvisí s újmou podle § 6 odst.
2 písm. a) zákona POV,
c)

d) újmu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV vzniklou
mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných
těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem
jiného vozidla,
e)

újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,

f)

náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového
pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které
utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena,

g) újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou
újmy způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu
na pozemních komunikacích,
h) újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.
2.

Byla-li újma způsobena vlastníku vozidla provozem jeho
vozidla, které v době vzniku újmy 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 újmy řídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel
povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze
újmu podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona POV.

3.

V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby,
se újma 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 5
Povinnosti pojistníka (pojištěného)
1.

2.

Pojistník, jakož i pojištěný je povinen dodržovat právní předpisy
upravující provoz na pozemních komunikacích a podmínky provozu vozidel a řídit se specifickými povinnostmi uvedenými v zákoně
POV a pojistných podmínkách UCZ/15.
Pojistník je povinen seznámit vlastníka vozidla (pojištěného), provozovatele, řidiče a popřípadě další osoby, které byly pověřeny
obsluhou vozidla, s podmínkami pojištění a zajistit, aby tyto osoby plnily povinnosti uvedené v příslušných právních předpisech
a podmínkách pojištění.

3.

Na výzvu pojistitele je pojistník povinen umožnit prohlídku pojištěného vozidla v souvislosti s nahlášením škodné události.

4.

Pojistník, jakož i pojištěný je povinen oznámit pojistiteli, zda byla
škodná událost způsobena při výkonu činnosti pro zaměstnavatele
či jinou právnickou či fyzickou osobu.

5.

Při úmrtí vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla
podle zákona jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu
byl ostatními dědici pověřen, nebyl-li nikdo pověřen, pak tyto
povinnosti vykonává soudem určený správce dědictví. Do doby
nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví přecházejí práva
a povinnosti z pojištění na dědice společně a nerozdílně. V případě zániku právnické osoby povinnosti vlastníka vozidla podle
zákona vykonává její právní nástupce, zaniká-li právnická osoba
bez právního nástupce, likvidátor, je-li tato osoba v konkursu
správce podstaty.

2) viz § 10 zákona POV

škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena,
jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou újmy způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem
přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo
u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu
nahradit,

Článek 7
Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky pojistného plnění
1.

Pro právo pojistitele na úhradu vyplacené částky platí příslušná
ustanovení zákona POV2) a občanského zákoníku. Pojistitel má
dále právo také na úhradu přiměřené části vyplacené částky pojistného plnění v případech, kdy pojištěný, resp. pojistník porušil při
sjednávání pojištění, v průběhu pojištění nebo při změně pojistné
smlouvy některou z povinností uvedených v právních předpisech nebo
pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné.

2.

Pokud pojistitel nahradil za pojištěného újmu, přechází na něho
až do výše vyplacených částek právo pojištěného na náhradu újmy
proti jinému, případně jiné obdobné právo, které mu v souvislosti
s jeho odpovědností za újmu vzniklo.

3.

Pojištěný, resp. pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená
v předchozím odstavci a předat mu doklady potřebné k uplatnění
těchto práv.

Článek 8
Spoluúčast

b)

pojistitel povinen pojistníkovi na základě jeho žádosti vydat ve lhůtě
15 dnů potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu zaniklého pojištění.

4.

Zanikne-li pojištění před uplynutím doby, na kterou bylo pojistné
zaplaceno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního
měsíce, ve kterém pojištění zaniklo. Zbývající část pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v době do zániku pojištění škodná
událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle věty první; povinnost zbývající část pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliže mu
z této škodné události nevznikne povinnost plnit.

5.

Jestliže pojistník nesplnil povinnost podle odstavce 3. písm. a) tohoto článku, není pojistitel povinen do doby splnění této povinnosti
vrátit pojistníkovi pojistné podle odstavce 4. ani vydat potvrzení
podle odstavce 3. písm. b) tohoto článku.

6.

Zaniklo-li společné jmění manželů (dále jen SJM) smrtí nebo
prohlášením za mrtvého toho z manželů, který uzavřel pojistnou
smlouvu o pojištění vozidla patřícího do SJM, vstupuje do pojištění
na jeho místo pozůstalý manžel/ka, pokud je nadále vlastníkem
nebo spoluvlastníkem vozidla. Zanikne-li SJM jinak, považuje se za
toho, kdo uzavřel pojistnou smlouvu ten z manželů, kterému pojištěné vozidlo připadlo v rámci vypořádání SJM.

Pojištění je sjednáno se spoluúčastí jen tehdy, je-li tak uvedeno v návrhu.

Článek 9
Zánik pojištění
1. Pojištění zaniká:
a)

dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu
vlastníka tuzemského vozidla; to neplatí, pokud je pojistná smlouva
uzavřena nájemcem vozidla a vlastnické právo bylo převedeno
z pronajímatele – leasingové společnosti na nájemce,

b)

dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat,

c)

dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel,

d)

odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení přesně určit, považuje se
vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla,

e)

v případech uvedených v obecné části VPP UCZ/15.

2.

Se zánikem pojištění zaniká pojistná ochrana i tehdy, je-li
v mezinárodní kartě automobilového pojištění vyznačena
delší doba trvání.

3.

Po zániku pojištění je:

a)

pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu, pokud byla vydána,

Článek 10
Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 10. 2017.

