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Článek 1
Úvodní ustanovení

1.  Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou pro-
vozem vozidla, které sjednává Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen 
„pojistitel“), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobec-
nými pojistnými podmínkami pro pojištění odpo-
vědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 
VPPPOV 1/19 (dále jen „VPPPOV“), Doplňkovými po-
jistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou provozem vozidla DPPPOV 1/19 
(dále jen „DPPPOV“) a Zvláštními pojistnými pod-
mínkami pro pojištění vozidel ZPPVOZ 1/19 (dále 
jen „ZPPVOZ“).

 Pojištění se dále řídí zákonem č. 168/1999 Sb., o po-
jištění odpovědnosti za újmu způsobenou provo-
zem vozidla (dále jen „ZPOV“) a zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.

2.  Pojištění je škodové, jehož účelem je v ujednaném 
rozsahu vyrovnat úbytek majetku vzniklý v důsled-
ku pojistné události.

Článek 2
Rozsah pojištění

1.  Nestanoví-li ZPOV jinak, má pojištěný právo, aby 
pojistitel za něj uhradil poškozenému v rozsahu 
a ve výši podle občanského zákoníku:
a) újmu způsobenou na zdraví nebo usmrcením,
b)  škodu způsobenou poškozením, zničením nebo 

ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením 
věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opa-
trovat,

c)  ušlý zisk,
d) účelně vynaložené náklady spojené s právním 

zastoupením při uplatňování nároků podle 
písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle 
písmene b) nebo c) však jen v případě marného 
uplynutí lhůty podle § 9 odst. 3 ZPOV nebo ne-
oprávněného odmítnutí anebo neoprávněného 
krácení pojistného plnění pojistitelem, 

  pokud poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal 
a pokud ke škodní události, ze které tato újma 
vznikla a kterou je pojištěný povinen nahradit, do-
šlo v době trvání pojištění, s výjimkou doby jeho 
přerušení.

2. Újma podle odstavce 1 písm. a) až c) se nahradí ma-
ximálně do výše limitu pojistného plnění stanove-
ného v pojistné smlouvě.

3. Pojištěný má dále právo, aby pojistitel za něj uhradil 
příslušnou zdravotní pojišťovnou uplatněný a pro-
kázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na 
zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního 
pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdra-
votní pojištění, jestliže zdravotní pojišťovna vynalo-
žila tyto náklady na zdravotní péči poskytnutou po-
škozenému, pokud ke škodní události, ze které tato 
újma vznikla a kterou je pojištěný povinen nahradit, 
došlo v době trvání pojištění, s výjimkou doby jeho 
přerušení. To platí obdobně i v případě regresní 
náhrady předepsané k úhradě pojištěnému podle 
zákona upravujícího nemocenské pojištění. 

4. Pojištěný má dále právo, aby pojistitel za něj uhra-
dil náklady zásahu Hasičského záchranného sboru 
České republiky nebo jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obce, jedná-li se o zásah v souvislosti se 
škodou podle odst. 1 tohoto článku.

5. Pojištění se vztahuje na škodní události, které na-
stanou během trvání pojištění na území všech člen-
ských států Evropské unie a jiných států Evropského 
hospodářského prostoru a dalších států uvedených 
v seznamu států, který stanoví Ministerstvo financí 
vyhláškou.

6. Pojištění platí i na území jiných států, pokud pojisti-
tel tuto platnost pojištění vyznačil na mezinárodní 
kartě automobilového pojištění (zelené kartě).

Článek 3
Vznik a doba trvání pojištění

1.  Pro pojistnou smlouvu se vyžaduje písemná forma, 
a to i u pojistných smluv sjednaných na dobu kratší 
než jeden rok.
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2. Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné 
smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uza-
vřením pojistné smlouvy nebo později. Tento den je 
počátkem pojištění.

3. Nabídku pojistitele lze přijmout včasným zaplace-
ním pojistného jen tehdy, pokud je v nabídce vý-
slovně uvedeno, že ji lze přijmout zaplacením po-
jistného. Pojištění pak vzniká včasným zaplacením 
pojistného ve výši uvedené v nabídce. Neurčí-li se 
v nabídce, do kdy má být přijata, vyžaduje se její při-
jetí do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky 
pojistníkovi.

4.  Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, pokud 
není ujednáno, že se sjednává na dobu určitou. 

5.  Sezónní pojištění se sjednává vždy na dobu neurči-
tou, přičemž v pojistné smlouvě je uveden počátek 
a konec sjednané sezóny, za niž pojistník platí po-
jistné. Způsobí-li pojištěný pojistnou událost mimo 
sezónu, má pojistitel proti němu právo na náhradu 
toho, co za něho plnil. Sezóna může trvat nejméně 
3 měsíce a nejvíce 10 měsíců. Sezóna se po celou 
dobu trvání pojištění každoročně opakuje. 

6. Pojištění se nepřerušuje.

Článek 4
Pojistné

1.  Pojistné je úplatou za pojistitelem poskytovanou 
pojistnou ochranu. Jeho výše a způsob placení jsou 
uvedeny v pojistné smlouvě. 

2.  Pro pojištění sjednaná na dobu neurčitou nebo 
na dobu určitou v délce nejméně jednoho roku se 
sjednává běžné pojistné, které je splatné prvního 
dne pojistného období, není-li v pojistné smlou-
vě ujednáno jinak. Lze též dohodnout, že pojistné 
bude zaplaceno najednou za celou dobu pojištění, 
tj. bude jednorázové.

3. Pro pojištění sjednaná na dobu určitou kratší jedno-
ho roku se sjednává vždy jednorázové pojistné.

4. Jednorázové pojistné je splatné dnem počátku po-
jištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

5.  Pojistné období může být roční, pololetní nebo 
čtvrtletní, není-li v pojistné smlouvě ujednáno ji-
nak. Pojistitel má právo účtovat přiměřenou přiráž-
ku za pojistná období kratší jednoho roku.

6.  Zaplacením pojistného se rozumí den, kdy bylo po-
jistné uhrazeno pojistiteli. V případě bezhotovostní 
platby převodem z účtu nebo platby poštovní pou-
kázkou je to den, kdy byla peněžní částka připsána 
na účet pojistitele.

7.  Zanikne-li pojištění před uplynutím doby, na kte-
rou bylo pojištění sjednáno, má pojistitel právo na 
pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém 
pojištění zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojist-
ného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v době 
do zániku pojištění škodní událost, vzniká pojistiteli 
právo na pojistné podle věty první tohoto odstav-
ce; povinnost zbývající část zaplaceného pojistné-
ho vrátit má pouze tehdy, jestliže mu z této škodní 

události nevznikne povinnost plnit.
8.  Jestliže pojistník nesplnil povinnost uvedenou 

v článku 6 odst. 1 písm. e) těchto pojistných pod-
mínek, není pojistitel povinen do doby splnění této 
povinnosti vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné 
podle odst. 7 tohoto článku.

9.  Pojistné je splatné v tuzemské měně, není-li v po-
jistné smlouvě ujednáno jinak.

10.  Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas a ve sjed-
nané výši, je pojistitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení a náklady spojené s vymáháním tohoto 
pojistného.

11. Pokud v průběhu pojištění nastanou skutečnosti 
mající vliv na výši poskytovaných slev či přirážek, 
provede pojistitel odpovídající změnu výše pojist-
ného nejpozději od následujícího výročního dne 
počátku pojištění.

12. Pokud pojistitel zjistí, že je vozidlo používáno k ji-
nému účelu, než je uvedeno v pojistné smlouvě, 
a v důsledku toho pojistník platil nižší pojistné, má 
pojistitel právo na pojistné odpovídající tomuto 
účelu za celou dobu trvání pojištění. 

13.  Pojistitel má právo v souvislosti se změnami pod-
mínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, 
zejména z důvodu škodní inflace, upravit nově výši 
běžného pojistného od výročního dne počátku po-
jištění. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši 
pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 
2 měsíců před splatností pojistného na následují-
cí pojistné období. V případě, že pojistník s touto 
úpravou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit 
u pojistitele písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se 
o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; 
v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojist-
ného období, na které bylo pojistné zaplaceno. 
Pokud není v uvedené lhůtě nesouhlas vyjádřen, 
pojištění nezaniká a pojistitel má právo na nově sta-
novené pojistné. Škodní inflace je souhrn vnějších 
vlivů nezávislých na vůli pojistitele, které vedou ke 
zvyšování pojistného plnění nebo nákladů pojisti-
tele, např. zvýšení cen zboží a služeb, počtu a výše 
škod či újm, rozsahu pojistné ochrany zákonem, 
daní nebo v důsledku legislativních změn.

14. Zaplaceným pojistným umořuje pojistitel své po-
hledávky na pojistném a jiné pohledávky z pojištění 
v pořadí, ve kterém vznikly, a to bez ohledu na to, 
jestli dlužník určil jinak nebo projevil jinou vůli.

Článek 5
Povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen bezprostředně po uzavření po-
jistné smlouvy předat pojistníkovi pojistnou smlou-
vu včetně příloh a pojistných podmínek, nejedná-li 
se o obchod na dálku.

2. Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi bezprostřed-
ně po uzavření pojistné smlouvy zelenou kartu, ne-
jedná-li se o obchod na dálku. 

3.  Zanikne-li pojištění, je pojistitel povinen vydat po-
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jistníkovi na základě jeho žádosti ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jejího doručení potvrzení o době trvání 
pojištění a škodním průběhu zaniklého pojištění. 
Tuto povinnost má pojistitel kdykoli v době trvání 
pojištění.

4.  Na základě písemné žádosti pojistníka je pojisti-
tel povinen vyhotovit za úplatu druhopis pojistné 
smlouvy, pojistky, zelené karty, potvrzení o době 
trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu 
zaniklého pojištění.

5. Pojistitel je povinen po oznámení události, se kte-
rou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez 
zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjiště-
ní rozsahu jeho povinnosti plnit. Pokud by náklady 
na šetření vznikly nebo byly zvýšeny porušením 
povinností účastníků pojištění, má pojistitel právo 
požadovat po tom, kdo povinnost porušil, přiměře-
nou náhradu.

6. Pojistitel je povinen projednat s pojištěným (pojist-
níkem) výsledky šetření nutného ke zjištění rozsahu 
a výše újmy nebo mu je bez zbytečného odkladu 
písemně sdělit.

7. Pojistitel je povinen vrátit pojištěnému (pojistníko-
vi) a oprávněné osobě na požádání doklady, které 
pojistiteli předložil.

8. Pojistitel je povinen umožnit pojištěnému (pojistní-
kovi) a oprávněné osobě nahlédnout do podkladů, 
které pojistitel soustředil v průběhu šetření.

Článek 6
Povinnosti pojistníka, pojištěného

1.  Pojistník má zejména tyto povinnosti:
a)  odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy 

pojistitele při sjednávání pojištění odpovědnos-
ti a bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného 
pojištění; bylo-li na základě nepravdivých, ne-
doložených nebo neúplných skutečností sta-
noveno nižší pojistné, než by pojistitel stanovil 
znaje veškeré skutečnosti, má pojistitel právo na 
zaplacení rozdílu pojistného od počátku pojiště-
ní,

b)  při sjednávání pojištění odpovědnosti předlo-
žit na základě požadavku pojistitele potvrzení 
o době trvání pojištění a o škodním průběhu 
z předcházejícího pojištění,

c)  ve lhůtě určené pojistitelem, nejpozději však 
do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy nebo 
její změny, pojistiteli sdělit údaje k pojištěnému 
vozidlu, které nebyly známy v době uzavření po-
jistné smlouvy nebo její změny,

d) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli sku-
tečnosti uvedené v článku 8 odst. 1 písm. a) až d) 
VPPPOV,

e)  po zániku pojištění odpovědnosti bez zby-
tečného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou 
kartu; pojistitel je povinen vrácení zelené karty 
bez zbytečného odkladu pojistníkovi písemně 

potvrdit,
f )  umožnit pojistiteli kdykoliv provést kontrolu do-

kladů rozhodných pro výpočet pojistného, 
g)  umožnit pojistiteli kdykoliv provést fyzickou 

kontrolu vozidla,
h) platit pojistné za dobu trvání pojištění způso-

bem dohodnutým v pojistné smlouvě,
i) seznámit pojištěného, je-li osobou odlišnou 

od pojistníka, se všemi podmínkami pojištění 
a všemi povinnostmi vyplývajícími z pojištění.

2.  Pojištěný má zejména tyto povinnosti:
a)  bez zbytečného odkladu písemně oznámit po-

jistiteli, že došlo ke škodní události s uvedením 
skutkového stavu týkajícího se této události, 
předložit k tomu příslušné doklady, které si po-
jistitel vyžádá, umožnit pojistiteli pořízení jejich 
kopií a v průběhu šetření škodní události postu-
povat v souladu s pokyny pojistitele,

b)  bez zbytečného odkladu písemně pojistiteli 
sdělit, že:

 –   bylo proti němu uplatněno právo na náhra-
du újmy, a vyjádřit se k požadované náhradě 
a její výši,

 –   v souvislosti se škodní událostí bylo zaháje-
no správní nebo trestní řízení, a neprodleně 
informovat pojistitele o jeho průběhu a vý-
sledku,

 –   poškozeným bylo uplatněno právo na náhra-
du újmy u soudu nebo jiného příslušného or-
gánu, pokud se o této skutečnosti dozví,

c)  bez zbytečného odkladu doložit poškozenému 
na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění 
práva poškozeného na pojistné plnění, minimál-
ně však tyto údaje: své jméno, příjmení a bydliš-
tě, nebo název obchodní firmy, sídlo nebo místo 
podnikání vlastníka vozidla, název obchodní 
firmy, sídlo nebo místo podnikání pojistitele, 
u něhož bylo sjednáno pojištění odpovědnosti, 
číslo pojistné smlouvy, a jedná-li se o vozidlo, 
které podléhá registraci vozidel, státní poznáva-
cí značku nebo registrační značku vozidla, jehož 
provozem byla újma způsobena, 

d)  počínat si tak, aby škodní událost nenastala, 
a pokud dojde k této události, je pojištěný po-
vinen učinit veškerá možná opatření zabraňující 
zvětšování rozsahu újmy, 

e)  poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou 
ke zjištění příčin škodní události a podat úplná 
a pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu, 

f )  zabezpečit vůči jinému právo na náhradu újmy,
g)  v řízení o náhradě újmy ze škodní události po-

stupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejmé-
na se nesmí bez jeho předchozího souhlasu 
zavázat k náhradě pohledávky, uzavřít soudní 
smír nebo nesmí umožnit vydání rozsudku pro 
zmeškání či pro uznání, 

h)  na pokyn pojistitele podat opravný prostředek 
proti rozhodnutí soudu, kterým je zavázán k po-
vinnosti nahradit újmu.
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Článek 7
Změny pojištění

1.  Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši 
pojistného nebo rozsah pojištění, lze dosáhnout 
pouze písemnou dohodou účastníků, jinak jsou ne-
platné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají 
vliv na výši pojistného nebo rozsah pojištění, není 
povinná písemná forma, pojistník může takovou 
změnu oznámit telefonicky nebo elektronickou 
poštou, pojistitel může rovněž využít prostředky 
elektronické komunikace, pokud je pojistník výslov-
ně v pojistné smlouvě neodmítl.

2.  Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, resp. 
sídla pojistníka i pojištěného uvedenou v pojist-
né smlouvě ve všech dříve uzavřených pojistných 
smlouvách. Analogicky může pojistitel v pojistné 
smlouvě tyto údaje změnit na základě později uza-
vřené pojistné smlouvy.

Článek 8
Zánik pojištění

1.  Pojištění zaniká:
a)  dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástup-

ce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou 
od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastní-
ka vozidla; zjistí-li pojistitel, že oznámení o změ-
ně vlastníka vozidla bylo pouze účelové a ke 
změně vlastníka nedošlo, pojištění nezaniká,

b)  dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci vo-
zidel podle zákona upravujícího podmínky provo-
zu vozidel na pozemních komunikacích, zaniklo,

c)  dnem vyřazení vozidla z provozu podle zákona 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích,

d)  odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozi-
dla přesně určit, považuje se vozidlo za odcize-
né, jakmile Policie České republiky přijala ozná-
mení o odcizení vozidla,

e)  dnem marného uplynutí lhůty stanovené pojis-
titelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo 
jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta ne-
smí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele 
musí obsahovat upozornění na zánik pojištění 
v případě nezaplacení dlužného pojistného; 
lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k za-
placení pojistného nebo jeho části lze před jejím 
uplynutím dohodou prodloužit, 

f )  písemnou výpovědí ke konci pojistného obdo-
bí u pojištění, kde je sjednáno běžné pojistné; 
výpověď však musí být doručena alespoň šest 
týdnů před uplynutím pojistného období, jinak 
pojištění zanikne ke konci následujícího pojist-
ného období,

g)  písemnou výpovědí smlouvy do dvou měsíců 
ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím 
osmidenní výpovědní doby pojištění zaniká,

h) písemnou výpovědí do tří měsíců ode dne doru-
čení oznámení vzniku pojistné události; uplynutím 
jednoměsíční výpovědní doby pojištění zaniká, 

i)  dohodou; tato dohoda musí být uzavřena pí-
semně a musí v ní být ujednáno, jak se smluvní 
strany vyrovnají, 

j)  uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjed-
náno.

2. Zanikne-li vozidlo, které podléhá registraci vozidel, 
je dnem zániku pojištění odpovědnosti den zápisu 
jeho zániku v registru silničních vozidel s výjimkou 
případu, kdy osoba oprávněná požádat o zápis zá-
niku vozidla nemohla z důvodů nezávislých na její 
vůli takovou žádost podat a jestliže tak učinila bez-
odkladně, kdy tyto překážky pominuly. V takovém 
případě je dnem zániku pojištění odpovědnosti 
den, kdy nastala nevratná změna znemožňující jeho 
provoz.

Článek 9
Škodní a pojistná událost

1. Škodní událostí je způsobení újmy provozem vozidla.
2. Pojistnou událostí se rozumí škodní událost, se kte-

rou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskyt-
nout pojistné plnění.

Článek 10
Pojistné plnění, limit pojistného plnění

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

2.  Pojistitel je povinen provést šetření škodní události 
bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode 
dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo 
na plnění z pojištění, je pojistitel povinen:
a)  ukončit šetření pojistné události a sdělit poško-

zenému výši pojistného plnění podle jednotli-
vých nároků poškozeného včetně způsobu sta-
novení jeho výše, jestliže nebyla zpochybněna 
povinnost pojistitele plnit z pojištění a nároky 
byly prokázány, nebo

b)  podat poškozenému písemné vysvětlení k těm 
jím uplatněným nárokům, které byly pojistite-
lem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění po-
jistitele sníženo, anebo u kterých nebylo možno 
ve stanovené lhůtě ukončit šetření.

3.  Poškozený má právo uplatnit svůj nárok na pojistné 
plnění podle článku 2 odst. 1 VPPPOV přímo u pojis-
titele.

4. Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hrani-
ce plnění pojistitele při jedné škodní události a jeho 
výše pro jednotlivá pojistná nebezpečí dle článku 2 
odst. 1 VPPPOV je uvedena v pojistné smlouvě nebo 
pojistných podmínkách. 
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Článek 11
Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky

1.  Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu 
toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný: 
a)  způsobil újmu úmyslně,
b)  porušil základní povinnost týkající se provozu 

na pozemních komunikacích a toto porušení 
bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kte-
rou je pojištěný povinen nahradit,

c)  způsobil újmu provozem vozidla, které použil 
neoprávněně,

d)  bez zřetele hodného důvodu nesplnil zákon-
nou povinnost ohlásit dopravní nehodu policii 
a v důsledku toho byla ztížena možnost řádné-
ho šetření pojistitele,

e)  bezdůvodně nesplnil povinnost podle článku 6 
odst. 2 písm. a) a b) a v důsledku toho byla ztíže-
na možnost řádného šetření pojistitele,

f )  bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit 
se na výzvu příslušníka policie zkoušce na pří-
tomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní 
látky nebo léku označeného zákazem řídit mo-
torové vozidlo,

g)  má uzavřeno sezónní pojištění a způsobil pojist-
nou událost tzv. mimo sezónu.

2.  Pojistitel má proti pojistníkovi právo na úhradu 
částky, kterou vyplatil z důvodu újmy způsobené 
provozem vozidla, jestliže její příčinou byla skuteč-
nost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné 
odpovědi nemohl pojistitel zjistit při sjednávání 
pojištění a která byla pro uzavření pojistné smlouvy 
podstatná.

3.  Součet požadovaných náhrad podle odst. 1 až 2 to-
hoto článku nesmí být vyšší než plnění vyplacené 
pojistitelem v důsledku škodní události, se kterou 
toto právo pojistitele souvisí.

4. Provozovatel vozidla společně a nerozdílně s pojiš-
těným mají povinnost nahradit pohledávku pojisti-
tele na náhradu vyplacené částky proti pojištěnému 
podle odstavce 1 písm. b) tohoto článku, neproká-
že-li provozovatel, že nemohl jednání pojištěného 
ovlivnit.

Článek 12
Výluky z pojištění

1.  Nebylo-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojisti-
tel nehradí:
a)  újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provo-

zem byla újma způsobena,
b)  škodu, která má povahu ušlého zisku, a škodu 

vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou 
věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, 
pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat 
(dále jen „věcná škoda“), kterou je pojištěný po-
vinen nahradit svému manželovi nebo osobám, 

které s ním v době vzniku škodní události žily ve 
společné domácnosti, s výjimkou škody podle 
článku 2 odst. 1 písm. c) VPPPOV, jestliže tato 
škoda souvisí s újmou podle článku 2 odst. 1 
písm. a) VPPPOV,

c)  škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda 
způsobena, jakož i na věcech přepravovaných 
tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na 
věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná 
osoba na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v ja-
kém je pojištěný povinen škodu nahradit,

d)  škodu podle článku 2 odst. 1 písm. b) a c) VPP-
POV vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvo-
řené motorovým a přípojným vozidlem, jakož 
i škodu na věcech přepravovaných těmito vo-
zidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provo-
zem 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 závo-
du nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené 
při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto zá-
vodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, 

h)  újmu vzniklou provozem vozidla při teroristic-
kém činu nebo válečné události, jestliže má ten-
to 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 provo-
zem byla této osobě újma 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 na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou 
újmu vč. příslušnou zdravotní pojišťovnou uplat-
něného a prokázaného nároku na náhradu nákladů 
vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřej-
ného zdravotního pojištění podle zákona upravu-
jícího veřejné zdravotní pojištění, jestliže zdravotní 
pojišťovna vynaložila tyto náklady na zdravotní péči 
poskytnutou poškozenému v důsledku škodní udá-
losti, a regresního nároku předepsaného k úhradě 
pojištěnému podle zákona upravujícího nemocen-
ské pojištění. 

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 škodní události 
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a jestliže není současně tato osoba provozovatelem 
vozidla, na němž byla tato újma způsobena.

Článek 13
Obchod na dálku

1.  Pojistná smlouva je uzavřena formou obchodu na 
dálku tehdy, pokud bylo využito komunikačních 
prostředků bez nutnosti současné fyzické přítom-
nosti smluvních stran.

2. Pojistitel je povinen neprodleně po uzavření pojist-
né smlouvy doručit dohodnutým komunikačním 
prostředkem pojistníkovi pojistku, pojistné pod-
mínky a zelenou kartu.

3. Pojistník má právo bez udání důvodů odstoupit od 
pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření 
pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sdě-
leny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení 
dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlou-
vy. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení 
od pojistné smlouvy, vrátit pojistníkovi zaplacené 
pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění 
plnil. Pojistník je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli 
uhradit částku vyplaceného pojistného plnění, kte-
rá přesahuje výši zaplaceného pojistného.

Článek 14
Přechod práv na pojistitele

1.  Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou po-
jistnou událostí osobě, která má právo na pojistné 
plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila 
zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhra-
du újmy nebo jiné obdobné právo, přechází tato 
pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších 
práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z po-
jištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které po-
jistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-
-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije 
ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán vý-
živou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně.

2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojisti-
teli potřebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplat-
nění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li přechod práva 
na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z po-
jištění o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-
-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu až do 
výše této částky.

Článek 15
Doručování

1.  Písemnosti pojistitele jsou doručovány provozo-
vatelem poštovních služeb, popř. zaměstnancem 
pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou oso-
bou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na 

poslední pojistiteli známou adresu.
2.  Písemnost pojistitele odeslaná provozovatelem 

poštovních služeb doporučenou zásilkou, popř. 
obyčejnou zásilkou, adresátovi se považuje za do-
ručenou:
a)  třetím pracovním dnem po odeslání zásilky; 

u doporučené zásilky s dodejkou dnem převzetí 
zásilky, a to i v případě převzetí zásilky jinou oso-
bou, jíž pošta doručila zásilku v souladu s práv-
ními předpisy o poštovních službách (např. ro-
dinný příslušník), 

b)  dnem odepření převzetí zásilky,
c)  dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné (např. 

pokud nelze adresáta na uvedené adrese zjistit, 
adresát neoznačil poštovní schránku svým jmé-
nem a příjmením nebo názvem, změnil-li adre-
sát svůj pobyt a doručení zásilky není možné),

d) posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl 
adresát zastižen a písemnost pojistitele byla 
uložena doručovatelem na poště, a to i když se 
adresát o uložení nedozvěděl.

3. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat 
prostřednictvím datové schránky. Není-li taková 
písemnost doručena okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na roz-
sah svého oprávnění přístup k této písemnosti, po-
važuje se písemnost za doručenou třetím dnem po 
jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o jejím 
obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný práv-
ní předpis jinak.

4.  Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat 
elektronickou zprávou, elektronickou zprávou 
opatřenou zaručeným elektronickým podpisem 
odesílatele nebo prostřednictvím internetové apli-
kace pojistitele. Elektronicky se písemnosti doručují 
na elektronickou adresu poskytnutou adresátem. 
Písemnost odeslaná adresátovi elektronicky na po-
slední oznámenou elektronickou adresu se považu-
je za doručenou třetím dnem po jejím odeslání, a to 
i v případě, že se adresát o jejím obsahu nedozvě-
děl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.

Článek 16
Zpracování osobních údajů, komunikace

1. Pojistitel je povinen nakládat s osobními údaji ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.

2.  Pojistitel zpracovává osobní údaje v souladu s do-
kumentem Informace o zpracování osobních údajů 
v pojištění vozidel, který je v aktuální podobě k dis-
pozici na webových stránkách pojistitele ww.cpp.cz 
nebo na libovolné pobočce pojistitele. 

3. Pojistník souhlasí se zasíláním informací od pojis-
titele prostředky elektronické komunikace, pokud 
v pojistné smlouvě uvedl elektronickou adresu 
nebo telefonní číslo. Tento souhlas může kdykoliv 
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během trvání pojištění odvolat.
4. Pokud pojistník nesouhlasí se zasíláním informa-

cí prostředky elektronické komunikace dle čl. 16 
odst.  3, nemůže mu pojistitel zasílat ani písemnosti 
elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elek-
tronickým podpisem odesílatele dle čl. 15 odst. 4.

Článek 17
Zachraňovací náklady

1.  Pojistitel uhradí účelně vynaložené zachraňovací 
náklady, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba:
a) vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně 

hrozící pojistné události, 
b) vynaložil na zmírnění následků již nastalé pojist-

né události,
c) byl povinen vynaložit z hygienických, ekologic-

kých či bezpečnostních důvodů při odklízení 
pojistnou událostí poškozeného majetku nebo 
jeho zbytků včetně náhrady újmy, kterou při 
této činnosti utrpěl. 

2.  Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachra-
ňovací náklady, maximálně do výše 0,1 % sjednané 
pojistné částky nebo sjednaného limitu pojistného 
plnění.

3.  Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na 
záchranu života nebo zdraví osob, pojistitel uhradí 
max. do výše 30 % sjednané pojistné částky nebo 
sjednaného limitu pojistného plnění.

4.  Náklady na běžný odtah či vyproštění vozidla se ne-
považují za zachraňovací náklady ve smyslu toho-
to článku. Odtah, vyproštění, popř. další asistenční 
služby poskytuje pojistitel k pojištění samostatně 
dle podmínek ZPPVOZ.

Článek 18
Výklad pojmů

1.  Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku po-
jistné události vznikne právo na pojistné plnění.

2.  Pojistník je osoba, která uzavřela s pojistitelem po-
jistnou smlouvu a je povinna platit pojistné.

3.  Pojistné období je časové období dohodnuté 
v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

4.  Pojištěný je ten, na jehož povinnost nahradit újmu 
se pojištění vztahuje.

5.  Porušení základních povinností při provozu vozi-
dla na pozemních komunikacích je:
a)  provozování vozidla, které svojí konstrukcí 

a technickým stavem neodpovídá požadavkům 
bezpečnosti silničního provozu, obsluhujících 
osob, přepravovaných osob a věcí, 

b)  provozování vozidla, jehož technická způsobi-
lost k provozu vozidla nebyla schválena,

c)  řízení vozidla osobou, která není držitelem pří-
slušného řidičského oprávnění, s výjimkou říze-
ní vozidla osobou, která se učí vozidlo řídit nebo 
skládá zkoušku z řízení vozidla, a to vždy pouze 

pod dohledem oprávněného učitele nebo řidiče 
cvičitele individuálního výcviku,

d)  řízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz 
činnosti řídit vozidlo, v době tohoto zákazu,

e)  řízení vozidla osobou, která byla pod vlivem al-
koholu, omamné nebo psychotropní látky nebo 
léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,

f )  předání řízení vozidla osobě uvedené v písme-
nech c), d) nebo e) tohoto odstavce.

6.  Poškozený je ten, komu byla provozem vozidla 
způsobena újma a má proti pojištěnému nárok na 
její náhradu.

7.  Provozovatel vozidla je osoba zapsaná v registru 
silničních vozidel jako provozovatel vozidla. Není-li 
provozovatel v registru zapsán, pak je provozovate-
lem vozidla jeho vlastník. 

8. Věci u sebe jsou věci spojené s účelem cesty, s vý-
jimkou přepravovaných nákladů, nikoliv však věci, 
které se svojí povahou či množstvím uvedenému 
účelu vymykají. Za věci u sebe v osobním vozidle se 
považují i věci v zavazadlovém prostoru a na střeše.

9.  Vozidlo je silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a tro-
lejbus ve smyslu zákona o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla.

10.  Výroční den počátku pojištění je den, který se 
číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce sho-
duje se dnem počátku pojištění. Je-li den počátku 
pojištění 29. únor, výroční den počátku pojištění je 
poslední kalendářní den měsíce února.

Článek 19
Sankční doložka

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či 
službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by tako-
vé plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárod-
ních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či 
finančních embarg vyhlášených za účelem udržení nebo 
obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto 
sankce a embarga se považují zejména sankce a em-
barga Organizace spojených národů, Evropské unie 
a  České republiky. Dále také Spojených států americ-
kých za předpokladu, že neodporují sankcím a embar-
gům uvedeným v předchozí větě. 

Článek 20
Závěrečná ustanovení

1.  Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účin-
nosti dnem 1. ledna 2019.

2.  Pojistník, je-li spotřebitelem, má právo na tzv. mi-
mosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého 
ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgá-
nem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 
je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo 
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven 
(www.ombudsmancap.cz).

VPP POV
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Článek 1
Úvodní ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění od-
povědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 
DPPPOV 1/19 (dále jen „DPPPOV“) doplňují ustanovení 
Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění od-
povědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla  
VPPPOV 1/19 (dále jen „VPPPOV“).

Článek 2
Typy pojištění, limity pojistného plnění

V pojistné smlouvě je možno sjednat jeden ze tří typů 
pojištění: SPOROPOV, SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV.
1.  Limity pojistného plnění pro typ pojištění SPORO-

POV činí:
a)  při újmě dle VPPPOV článku 2 odst. 1 písmene a) 

45 mil. Kč,
b)  při újmě dle VPPPOV článku 2 odst. 1 písmen b) 

a c) dohromady 45 mil. Kč. 
2.  Limity pojistného plnění pro typ pojištění SPECIÁL-

POV činí:
a)  při újmě dle VPPPOV článku 2 odst. 1 písmene a) 

75 mil. Kč,
b)  při újmě dle VPPPOV článku 2 odst. 1 písmen b) 

a c) dohromady 75 mil. Kč. 
3.  Limity pojistného plnění pro typ pojištění SUPER-

POV činí:
a)  při újmě dle VPPPOV článku 2 odst. 1 písmene a) 

130 mil. Kč,
b)  při újmě dle VPPPOV článku 2 odst. 1 písmen b) 

a c) dohromady 130 mil. Kč. 

Článek 3
Spoluúčast pojistníka

1.  V pojistné smlouvě lze dohodnout výši spoluúčasti, 
kterou se bude pojistník podílet na pojistném plně-
ní v případě každé pojistné události.

2.  Bude-li pojistné plnění nižší, než je výše spoluúčas-
ti, podílí se pojistník na pojistné události pouze ve 
výši pojistného plnění. Bude-li v tomto případě spo-

luúčast v plné výši a v předepsané splatnosti pojist-
níkem uhrazena, nemá taková pojistná událost vliv 
na rozhodnou dobu ve smyslu čl. 5 těchto DPPPOV.

3.  Pokud po přijetí spoluúčasti pojistitel zjistí, že dů-
vod k přijetí spoluúčasti zcela nebo z části odpadl, je 
povinen spoluúčast celou nebo její příslušnou část 
vrátit.

Článek 4
Vozík PLUS

1.  Pojistník, který má u pojistitele sjednáno platné po-
jištění odpovědnosti za újmu způsobenou provo-
zem vozidla typu SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV, má 
právo na slevu ve výši 100 % z pojistného za pojiš-
tění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla typu SPOROPOV jednoho přípojného vozi-
dla s celkovou hmotností do 750 kg (dále jen „Vozík 
PLUS“), pokud je u obou vozidel shodný pojistník, 
vlastník i držitel vozidla.

2.  Pojistitel má právo slevu odebrat od výročního dne 
počátku pojištění, který následuje po zániku pojiš-
tění, kterým vzniklo právo na její uplatnění. Pojis-
titel bude dále účtovat pojistníkovi pojistné podle 
aktuálního sazebníku.

3.  Pojistitel má právo slevu odebrat od výročního dne 
počátku pojištění, který následuje po rozhodné 
události ve smyslu čl. 5 těchto DPPPOV na pojištění 
Vozík PLUS. Pojistitel bude dále účtovat pojistníkovi 
pojistné podle aktuálního sazebníku.

Článek 5
Bonus / Malus

1.  Při sjednávání pojištění a během jeho trvání je při 
stanovení výše pojistného zohledňován předchozí 
škodní průběh pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla provozovatele vozidla, a to slevou na pojist-
ném, tzv. bonusem, nebo přirážkou k pojistnému, 
tzv. malusem.

2.  Bonus/malus pojistitel zohledňuje na počátku po-
jištění na základě informací o předchozích pojiště-
ních a pojistných událostech uvedených v databázi 
České kanceláře pojistitelů, ve výjimečných přípa-
dech (např. pojištění v zahraničí) může přihlédnout 
k písemnému potvrzení.  

3.  Bonus/malus zohledňuje předcházející škodní prů-
běh provozovatele vozidla. Pojistitel může délku 
sledované historie zkrátit, nesmí však klesnout pod 
120 měsíců.

4.  Pojistitel má právo zohlednit předcházející škodní 
průběh pojištění pouze z pojištění stejného druhu 
vozidla (např. osobní, nákladní). 

5.  Pokud nelze prokázat předchozí škodní průběh po-

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU
ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA DPPPOV 1/19

DPP POV
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jištění, je při sjednání pojištění bonus/malus nasta-
ven na skupinu Z - základní pojistné, není-li ujed-
náno jinak.

6.  Během trvání pojištění se již zohledňuje pouze 
škodní průběh tohoto pojištění. Změna výše bonu-
su či malusu se provádí vždy k výročnímu dni počát-
ku pojištění na základě skutečností majících vliv na 
jeho výši. 

7.  Škodní průběh se zohledňuje pomocí rozhodné 
doby.

8.  Rozhodná doba je doba trvání pojištění, kterou 
ovlivňuje případný vznik rozhodné události, sleduje 
se v celých měsících. Rozhodná doba se prodlužuje 
o každý celý měsíc doby trvání pojištění. Nepro-
dlužuje se o měsíc, ve kterém vznikla rozhodná 
událost. Za každou rozhodnou událost se zkracuje 
délka rozhodné doby vždy o 24 měsíce. 

9.  Rozhodnou událostí se rozumí každá pojistná 
událost spojená s výplatou pojistného plnění bez 
ohledu na míru účasti pojištěného na vzniklé újmě, 
není-li ujednáno jinak.

10. Rozhodná doba se nesnižuje za pojistnou událost, 
která nastala při neoprávněném užívání cizí věci ve 
smyslu § 207 trestního zákoníku či § 8 odst. 2 písm. b) 
zákona o některých přestupcích, nebo jestliže pojiš-
těný uhradil pojistiteli částku, kterou pojistitel vypla-
til z důvodu újmy způsobené provozem vozidla.

11.  Bonus/malus je zohledňován i u sezónního pojištění.
12.  Bonus/malus je zohledňován i u krátkodobého po-

jištění s výjimkou speciálních krátkodobých pojiště-
ní určených k dovozu či vývozu vozidla do a z ČR.

13.  Tabulka – stupnice bonusů/malusů:

Stupeň 
bonusu/
malusu

Rozhodná  
doba

Bonus 
(sleva)

Malus  
(přirážka)

B 10 120 měsíců a více 50 %

B 9 108 až 119 měsíců 45 %

B 8 96 až 107 měsíců 40 %

B 7 84 až 95 měsíců 35 %

B 6 72 až 83 měsíců 30 %

B 5 60 až 71 měsíců 25 %

B 4 48 až 59 měsíců 20 %

B 3 36 až 47 měsíců 15 %

B 2 24 až 35 měsíců 10 %

B 1 12 až 23 měsíců 5 %

Z–základní 
pojistné 0 až 11 měsíců 0 % 0 %

M 1 -1 až -12 měsíců 10 %

M 2 -13 až -24 měsíců 30 %

M 3 -25 až -36 měsíců 50 %

M 4 -37 až -48 měsíců 80 %

M 5 -49 až -60 měsíců 110 %

M 6 -61 měsíců a méně 150 %

Článek 6
Extrabenefit Profi

1. Extrabenefit Profi je podmíněné cenové zvýhodně-
ní ve formě propůjčené slevy.

2. Provozovateli je od počátku pojištění přiznána roz-
hodná doba (stupeň bonusu) o 36 měsíců vyšší než 
rozhodná doba (stupeň bonusu), kterou by mohl 
nárokovat ve smyslu čl. 5 těchto DPPPOV, a poskyt-
nuta tomu odpovídající sleva na pojistném. Takto 
stanovená rozhodná doba (stupeň bonusu) se v ná-
sledujících třech letech od počátku pojištění zvyšu-
je o pojistníkem reálně získanou rozhodnou dobu. 
Maximální takto získaný stupeň bonusu může před-
stavovat nejvyšší pojistitelem určovaný stupeň bo-
nusu, tj. B 10.

3. Poskytnutí slevy na pojistném ve smyslu tohoto 
článku je podmíněno tím, že pojištěný po dobu tří 
let od počátku pojištění nezpůsobí rozhodnou po-
jistnou událost (tj. pojistná událost, ze které vznikla 
pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění ve 
smyslu těchto DPPPOV). Případné oznámení vzniku 
pojistné události, resp. její kvalifikace jako rozhodné 
ve smyslu předchozí věty, až po uplynutí lhůty tří let 
od počátku pojištění nemá vliv na aplikaci těchto 
ustanovení.

4. Vznikne-li během tříletého období od počátku po-
jištění rozhodná pojistná událost, pojistník se zava-
zuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna 
pojistná období, v nichž byla sleva poskytnuta. Výše 
částky (dodatečného pojistného), kterou je pojist-
ník povinen vrátit, se stanoví jako rozdíl pojistného, 
které od počátku pojištění pojistník byl povinen 
uhradit podle pojistné smlouvy s uplatněným Ex-
trabenefitem Profi, a pojistného, které by jinak byl 
povinen uhradit, pokud by Extrabenefit Profi nebyl 
v pojistné smlouvě uplatněn. 

5. Částku dodatečného pojistného (vrácení slevy) 
stanovenou pojistitelem dle předchozího odstavce 
se pojistník zavazuje uhradit na základě písemné 
výzvy pojistitele. Dodatečně předepsané pojistné 
je splatné do 15 dnů od data doručení výzvy. Ne-
uhrazením dodatečného pojistného v řádné době 
splatnosti vzniká dluh na pojistném za sjednané 
pojištění odpovědnosti. 

Článek 7
Oznámení škodní události

1.  Škodní událost pojištěný, pojistník, vlastník, poško-
zený nebo oprávněná osoba oznámí telefonicky na 
klientské lince +420 957 444 555.

2.  Veškeré podklady ke škodním událostem je možné 
zasílat na jeden z kontaktů:
a)  e-mail: likvidace@cpp.cz 
b)  web: www.mojecpp.cz
c)  fax: +420 547 213 468
d) adresu:  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,

   Vienna Insurance Group
   P.O.BOX 28, 664 42 Modřice

DPP POV
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3.  Veškeré doklady se předkládají v českém jazyce, 
cizojazyčné podklady musí být předloženy v ori-
ginále s úředně ověřeným překladem do českého 
jazyka. Náklady na překlad dokladů nese ten, kdo je 
předkládá.

Článek 8
Asistenční služby

Řidič a osoby přepravované vozidlem s platným pojiš-
těním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla mají právo na využívání asistenčních služeb dle 
zvláštních pojistných podmínek pro pojištění vozidel 
ZPPVOZ 1/19 v případě, kdy telefonicky kontaktovali 
smluvní asistenční službu pojistitele.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti 
dnem 1. ledna 2019.

DPP POV


