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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění vo-
zidel ZPPVOZ 1/19 (dále jen „ZPPVOZ“) doplňují 
ustanovení Doplňkových pojistných podmínek pro 
havarijní pojištění vozidel DPPHAV 1/19 (dále jen 
„DPPHAV“). Pojištění asistence je z hlediska zákona 
pojištěním škodovým.

2. Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojist-
né události vznikne právo na pojistné plnění.

ODDÍL I – Pojištění Asistence Sporo

Článek 1
Obecná ustanovení

Řidiči a osobám přepravovaným vozidlem s platným po-
jištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla typu SPOROPOV vzniká nárok na využívání asi-
stenčních služeb poskytovaných smluvním partnerem 
pojistitele společností GLOBAL ASSISTANCE, a. s., Do-
praváků 749/3, 184 00 Praha 8, IČ: 27181898 (dále jen 
„GA“), a to opakovaně po celou dobu platnosti tohoto 
pojištění.

Článek 2
Rozsah pojištění

1. V případě, že je vozidlo po poruše či nehodě nepo-
jízdné, má oprávněná osoba nárok na zajištění:
a) příjezdu a odjezdu asistenční služby,
b) opravy vozidla na místě vzniku poruchy s výjim-

kou náhradních dílů, které si oprávněná osoba 
hradí sama,

c) vyproštění vozidla,
d) odtahu vozidla do nejbližší autoopravny vč. 

přepravy všech osob z pojištěného vozidla do 
autoopravny nebo blízkého ubytování formou 
tzv. spolujízdy v odtahovém vozidle.

2. V případě, že je vozidlo po poruše či nehodě vzniklé 
na území ČR nepojízdné, má oprávněná osoba ná-
rok na úhradu asistenčních služeb dle odst. 1 toho-
to článku v celkové výši vztažené k jedné poruše či 
nehodě ve výši 500 Kč.

ODDÍL II – Pojištění Asistence Speciál

Článek 1
Obecná ustanovení

Řidiči a osobám přepravovaným vozidlem s platným po-
jištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla typu SPECIÁLPOV nebo havarijním pojištěním 
typu IDEÁLHAV vzniká nárok na využívání asistenčních 
služeb poskytovaných smluvním partnerem pojistitele 
společností GA, a to opakovaně po celou dobu platnosti 
alespoň jednoho z těchto pojištění.

Článek 2
Rozsah pojištění

1. V případě, že je vozidlo po poruše nepojízdné, má 
oprávněná osoba nárok na zajištění:

 a) příjezdu a odjezdu asistenční služby,
b) opravy vozidla na místě vzniku poruchy s výjim-

kou náhradních dílů, které si oprávněná osoba 
hradí sama,

c) vyproštění vozidla,
d) odtahu vozidla do nejbližší autoopravny vč. 

přepravy všech osob z pojištěného vozidla do 
autoopravny nebo blízkého ubytování formou 
tzv. spolujízdy v odtahovém vozidle,

e) repatriace do ČR do místa bydliště, sídla firmy 
nebo provozovny nebo jim přilehlého servisu 
vč. přepravy všech osob z pojištěného vozidla 
do ČR do místa složení vozidla formou tzv. spo-
lujízdy v odtahovém vozidle; nárok na repatriaci 
vzniká tehdy, není -li možno vozidlo opravit do 
48 hodin od prvního kontaktování GA alespoň 
do stavu umožňujícího nouzové dojetí,

2. V případě, že je vozidlo po poruše vzniklé na území 
ČR nepojízdné, má oprávněná osoba nárok na úhra-
du asistenčních služeb dle odst. 1 tohoto článku 
v celkové výši vztažené k jedné poruše:
a) 2 500 Kč pro vozidla do celkové hmotnosti 

3 500 kg včetně,
b) 3 500 Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 

3 500 kg.
3. V případě, že je vozidlo po poruše vzniklé mimo 
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území ČR nepojízdné, má oprávněná osoba nárok 
na úhradu asistenčních služeb dle odst. 1 tohoto 
článku v celkové výši vztažené k jedné poruše:
a) 5 000 Kč pro vozidla do celkové hmotnosti 

3 500 kg včetně,
b) 10 000 Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 

3 500 kg.
4. V případě, že je vozidlo po nehodě nepojízdné, má 

oprávněná osoba nárok na zajištění:
a) příjezdu a odjezdu asistenční služby,
b) opravy vozidla na místě vzniku nehody s výjim-

kou náhradních dílů, které si oprávněná osoba 
hradí sama,

c) vyproštění vozidla,
d) odtah vozidla do nejbližší autoopravny vč. 

přepravy všech osob z pojištěného vozidla do 
autoopravny nebo blízkého ubytování formou 
tzv. spolujízdy v odtahovém vozidle,

e) repatriace do ČR do místa bydliště, sídla firmy 
nebo provozovny nebo jim přilehlého servisu 
vč. přepravy všech osob z pojištěného vozidla 
do ČR do místa složení vozidla formou tzv. spo-
lujízdy v odtahovém vozidle; nárok na repatriaci 
vzniká tehdy, není -li možno vozidlo opravit do 
48 hodin od prvního kontaktování GA alespoň 
do stavu umožňujícího nouzové dojetí.

5. V případě, že je vozidlo po nehodě vzniklé na území 
ČR nepojízdné, má oprávněná osoba nárok na úhra-
du asistenčních služeb dle odst. 4 tohoto článku 
v celkové výši vztažené k jedné nehodě:
a) 2 500 Kč pro vozidla do celkové hmotnosti 

3 500 kg včetně,
b) 3 500 Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 

3 500 kg.
6. V případě, že je vozidlo po nehodě vzniklé mimo 

území ČR nepojízdné, má oprávněná osoba nárok 
na úhradu asistenčních služeb dle odst. 4 tohoto 
článku v celkové výši vztažené k jedné nehodě:
a) 5 000 Kč pro vozidla do celkové hmotnosti 

3 500 kg včetně,
b) 10 000 Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 

3 500 kg.

ODDÍL III – Pojištění Asistence Plus

Článek 1
Obecná ustanovení

1. Pojištění Asistence Plus lze sjednat pouze za před-
pokladu současně v pojistné smlouvě sjednaného 
a trvajícího pojištění odpovědnosti za újmu způso-
benou provozem vozidla nebo havarijního pojištění.

2. Řidiči a osobám přepravovaným vozidlem s plat-
ným pojištěním Asistence Plus vzniká nárok na vy-
užívání asistenčních služeb poskytovaných smluv-
ním partnerem pojistitele společností GA, a to 
opakovaně po celou dobu platnosti pojištění.

Článek 2
Rozsah pojištění

1. V případě, že je vozidlo po poruše či nehodě nepo-
jízdné, má oprávněná osoba nárok na zajištění:
a) příjezdu a odjezdu asistenční služby,
b) opravy vozidla na místě vzniku poruchy s výjim-

kou náhradních dílů, které si oprávněná osoba 
hradí sama,

c) vyproštění vozidla,
d) odtahu vozidla do nejbližší autoopravny vč. 

přepravy všech osob z pojištěného vozidla do 
autoopravny nebo blízkého ubytování formou 
tzv. spolujízdy v odtahovém vozidle,

e) repatriace do ČR do místa bydliště, sídla firmy 
nebo provozovny nebo jim přilehlého servisu 
vč. přepravy všech osob z pojištěného vozidla 
do ČR do místa složení vozidla formu tzv. spo-
lujízdy v odtahovém vozidle; nárok na repatriaci 
vzniká tehdy, není -li možno vozidlo opravit do 
48 hodin od prvního kontaktování GA alespoň 
do stavu umožňujícího nouzové dojetí.

2. V případě, že je vozidlo po poruše či nehodě nepo-
jízdné, má oprávněná osoba dále nárok na zajištění:
a) úschovy nepojízdného vozidla, a to max. na dva 

pracovní dny; GA rovněž hradí úschovu nepo-
jízdného vozidla o sobotách, nedělích, svátcích 
a dnech pracovního klidu, které uvedeným pra-
covním dnům předcházejí, jsou mezi ně vloženy 
nebo po nich následují, a to ve stejné výši jako 
v pracovní den, přičemž tato doba se nezapo-
čítává do uvedené lhůty dvou dnů; podmínkou 
poskytnutí této asistenční služby je nepojízd-
nost vozidla v důsledku poruchy nebo nehody, 
která trvá nejméně 8 hodin od vyžádání asis-
tenční služby u GA,

b) ubytování v hotelu pro všechny osoby přepra-
vované ve vozidle do doby zpojízdnění vozidla 
nebo do odjezdu dle písm. c) tohoto odstavce, 
max. však na 2 noci, pokud je vozidlo v důsledku 
poruchy nebo nehody, která trvá nejméně 8 ho-
din od vyžádání asistenční služby u GA, nepo-
jízdné nebo pokud došlo k odcizení vozidla,

c) návratu do místa bydliště pro všechny osoby 
přepravované ve vozidle včetně plné úhrady 
této služby, pokud není možné vozidlo v dů-
sledku poruchy nebo nehody opravit do 48 
hodin od prvního kontaktování GA alespoň do 
stavu umožňujícího nouzové dojetí nebo pokud 
došlo k odcizení vozidla; dopravní prostředek 
volí GA.

3. Oprávněná osoba má nárok na úhradu asistenčních 
služeb dle odst. 1 tohoto článku v celkové výši vzta-
žené k jedné poruše nebo k jedné nehodě vzniklé 
na území ČR:
a) 6 000 Kč pro vozidla do celkové hmotnosti 

3 500 kg včetně,
b) 8 000 Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 

3 500 kg.
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4. Oprávněná osoba má nárok na úhradu asistenčních 
služeb dle odst. 1 tohoto článku v celkové výši vzta-
žené k jedné poruše nebo k jedné nehodě vzniklé 
mimo území ČR:
a) 22 000 Kč pro vozidla do celkové hmotnosti 

3 500 kg včetně,
b) 32 000 Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 

3 500 kg.
5. Na území ČR má oprávněná osoba nárok na úhradu 

asistenčních služeb dle:
a) odst. 2 písm. a),
 –  do 500 Kč/den pro vozidla s celkovou hmot-

ností do 3 500 kg včetně,
 –  do 750 Kč/den pro vozidla s celkovou hmot-

ností nad 3 500 kg,
b) odst. 2 písm. b),
 –  do 1 000 Kč/osoba/noc pro vozidla s celko-

vou hmotností do 3 500 kg včetně,
 –  do 1 000 Kč/osoba/noc pro vozidla s celko-

vou hmotností nad 3 500 kg.
6. Mimo území ČR má oprávněná osoba nárok na 

úhradu asistenčních služeb dle:
a) odst. 2 písm. a),
 –  do 500 Kč/den pro vozidla s celkovou hmot-

ností do 3 500 kg včetně,
 –  do 2 000 Kč/den pro vozidla s celkovou 

hmotností nad 3 500 kg,
b) odst. 2 písm. b),
 –  do 2 000 Kč/osoba/noc pro vozidla s celko-

vou hmotností do 3 500 kg včetně,
 –  do 2 000 Kč/osoba/noc pro vozidla s celko-

vou hmotností nad 3 500 kg.
7. Limity asistenčních služeb uvedené v odst. 3-6 

se považují za jednonásobek limitů. V pojistné 
smlouvě lze sjednat i vyšší násobky těchto limitů. 
U asistenčních služeb uvedených v odst. 2 písm. a) 
a b) se násobí výše denního limitu a nikoliv délka 
poskytnutí této služby. V konkrétních případech lze 
přiměřeně situaci dohodnout s dispečerem GA pro-
dloužení doby namísto zvýšení limitu.

ODDÍL IV – Pojištění Asistence CAR/TIR Plus

Článek 1
Obecná ustanovení

1. Pojištění Asistence CAR/TIR Plus lze sjednat pouze 
za předpokladu současně v pojistné smlouvě sjed-
naného a trvajícího pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla nebo havarijního 
pojištění.

2. Řidiči a osobám přepravovaným vozidlem s plat-
ným pojištěním Asistence CAR/TIR Plus vzniká ná-
rok na využívání asistenčních služeb poskytovaných 
smluvním partnerem pojistitele společností GA, 
a to opakovaně po celou dobu platnosti pojištění.

3. Pojištění Asistence CAR Plus lze sjednat pouze pro 

vozidla s celkovou hmotností do 3 500 kg včetně.
4. Pojištění Asistence TIR Plus lze sjednat pouze pro 

vozidla s celkovou hmotností nad 3 500 kg.
5. Pojištění Asistence CAR/TIR Plus nelze sjednat sou-

časně s pojištěním Asistence Plus.

Článek 2
Rozsah pojištění

1. V případě, že je vozidlo po poruše či nehodě nepo-
jízdné, má oprávněná osoba nárok na zajištění:
a) příjezdu a odjezdu asistenční služby,
b) opravy vozidla na místě vzniku poruchy s výjim-

kou náhradních dílů, které si oprávněná osoba 
hradí sama,

c) vyproštění vozidla,
d) odtahu vozidla do nejbližší autorizované auto-

opravny vč. přepravy všech osob z pojištěného 
vozidla do autoopravny nebo blízkého ubytová-
ní formou tzv. spolujízdy v odtahovém vozidle,

e) repatriace do ČR do místa bydliště, sídla firmy 
nebo provozovny nebo jim přilehlého servisu 
vč. přepravy všech osob z pojištěného vozidla 
do ČR do místa složení vozidla formu tzv. spo-
lujízdy v odtahovém vozidle; nárok na repatriaci 
vzniká tehdy, není -li možno vozidlo opravit do 
48 hodin od prvního kontaktování GA alespoň 
do stavu umožňujícího nouzové dojetí.

2. V případě, že je vozidlo po poruše či nehodě nepo-
jízdné, má oprávněná osoba dále nárok na zajištění:
a) úschovy nepojízdného vozidla, a to max. na dva 

pracovní dny; GA rovněž hradí úschovu nepo-
jízdného vozidla o sobotách, nedělích, svátcích 
a dnech pracovního klidu, které uvedeným pra-
covním dnům předcházejí, jsou mezi ně vloženy 
nebo po nich následují, a to ve stejné výši jako 
v pracovní den, přičemž tato doba se nezapo-
čítává do uvedené lhůty dvou dnů; podmínkou 
poskytnutí této asistenční služby je nepojízd-
nost vozidla v důsledku poruchy nebo nehody, 
která trvá nejméně 8 hodin od vyžádání asis-
tenční služby u GA,

b) ubytování v hotelu pro všechny osoby přepra-
vované ve vozidle do doby zpojízdnění vozidla 
nebo do odjezdu dle písm. c) tohoto odstavce, 
max. však na 2 noci, pokud je vozidlo v důsledku 
poruchy nebo nehody, která trvá nejméně 8 ho-
din od vyžádání asistenční služby u GA, nepo-
jízdné nebo pokud došlo k odcizení vozidla,

c) návratu do místa bydliště pro všechny osoby 
přepravované ve vozidle včetně plné úhrady 
této služby, pokud je vozidlo v důsledku poruchy 
nebo nehody neopravitelné nebo pokud došlo 
k odcizení vozidla; dopravní prostředek volí GA.

3. Oprávněná osoba má nárok na úhradu asistenčních 
služeb dle odst. 1 písm. a), b), d) a e) tohoto článku 
v celkové výši vztažené k jedné poruše nebo k jedné 
nehodě vzniklé na území ČR:
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a) 18 000 Kč pro vozidla do celkové hmotnosti 
3 500 kg včetně,

b) 24 000 Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 
3 500 kg.

4. Oprávněná osoba má nárok na úhradu asistenčních 
služeb dle odst. 1 písm. a), b), d) a e) tohoto článku 
v celkové výši vztažené k jedné poruše nebo k jedné 
nehodě vzniklé mimo území ČR:
a) 66 000 Kč pro vozidla do celkové hmotnosti 

3 500 kg včetně,
b) 96 000 Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 

3 500 kg.
5. Na území ČR i mimo území ČR má oprávněná oso-

ba nárok na úhradu asistenčních služeb dle odst. 1 
písm. c) tohoto článku v celkové výši vztažené k jed-
né poruše nebo k jedné nehodě bez omezení limi-
tem.

6. Na území ČR má oprávněná osoba nárok na úhradu 
asistenčních služeb dle:
a) odst. 2 písm. a),
 –  do 1 000 Kč/den pro vozidla s celkovou 

hmotností do 3 500 kg včetně,
 –  do 1 500 Kč/den pro vozidla s celkovou 

hmotností nad 3 500 kg,
b) odst. 2 písm. b),
 –  do 2 000 Kč/osoba/noc pro vozidla s celko-

vou hmotností do 3 500 kg včetně,
 –  do 2 000 Kč/osoba/noc pro vozidla s celko-

vou hmotností nad 3 500 kg.
7. Mimo území ČR má oprávněná osoba nárok na 

úhradu asistenčních služeb dle:
a) odst. 2 písm. a),
 –  do 1 000 Kč/den pro vozidla s celkovou 

hmotností do 3 500 kg včetně,
 –  do 4 000 Kč/den pro vozidla s celkovou 

hmotností nad 3 500 kg,
b) odst. 2 písm. b),
 –  do 4 000 Kč/osoba/noc pro vozidla s celko-

vou hmotností do 3 500 kg včetně,
 –  do 4 000 Kč/osoba/noc pro vozidla s celko-

vou hmotností nad 3 500 kg.

ODDÍL V – Pojištění Asistence přípojného vozidla

Článek 1
Obecná ustanovení

1. Pojištění Asistence přípojného vozidla lze sjednat 
pouze za předpokladu současně v pojistné smlouvě 
sjednaného a trvajícího pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarij-
ního pojištění.

2. Pojištění Asistence přípojného vozidla lze sjednat 
pouze pro přípojná vozidla.

3. Provozovateli přípojného vozidla s platným pojiš-
těním Asistence přípojného vozidla vzniká nárok 
na využívání asistenčních služeb poskytovaných 

smluvním partnerem pojistitele společností GA, 
a to opakovaně po celou dobu platnosti pojištění.

Článek 2
Rozsah pojištění

1. Pojištění se vztahuje na přípojná vozidla spojená 
s tažným vozidlem do jízdní soupravy.

2. V případě, že je tažné vozidlo po poruše či nehodě 
nepojízdné, má oprávněná osoba nárok na odtah 
přípojného vozidla do místa, které si určí. Oprávně-
ná osoba je povinna prokázat poruchu či nehodu 
tažného vozidla i skutečnost, že tažné vozidlo bylo 
součástí jízdní soupravy s pojištěným vozidlem bez-
prostředně před vznikem pojistné události.

3. Při splnění uvedených podmínek má oprávněná 
osoba nárok na úhradu odtahu přípojného vozidla 
v celkové výši odpovídající součtu všech limitů pro 
odtah přípojného vozidla ze všech pojištění. Tato 
částka se vztahuje na každou poruchu či nehodu 
tažného vozidla.

ODDÍL VI – Společná ustanovení, výluky z pojištění

1. Všechny asistenční služby včetně jejich úhrady po-
dle rozsahu těchto ZPPVOZ jsou poskytovány na 
základě telefonické žádosti oprávněné osoby na 
telefonní číslo GA tel. 1220, ze zahraničí +420 1220 
nebo +420 266 799 779 pro tento účel určené s ne-
přetržitým provozem.

2. Všechny náklady zaplacené bez předchozího sou-
hlasu GA si hradí oprávněná osoba v celém rozsa-
hu sama. Výjimkou jsou případy, kdy oprávněná 
osoba nemohla z objektivních důvodů kontaktovat 
GA, pak GA uhradí náklady v rozsahu podle těchto 
ZPPVOZ, max. však do výše nákladů, které by vznik-
ly, kdyby asistenční službu organizovala.

3. Pro všechny oprávněné osoby, jedná -li se o plátce 
či neplátce DPH, se finančním limitem rozumí limit 
včetně DPH. Provozovatel vozidla, který je plátce 
DPH, je povinen poskytnout pojistiteli a GA součin-
nost při uplatnění nároku na odpočet DPH.

4. Vznikne -li oprávněné osobě nárok na jakýkoliv 
druh asistenční služby, pak má oprávněná osoba 
v důsledku této skutečnosti nárok i na konkrétní 
situaci přiměřenou pomoc operátora:
a) tlumočením po telefonu při kontaktu s policis-

tou, pracovníkem zasahující asistenční služby, 
opravnou, hotelovým personálem či jiným úřa-
dem,

b) vyhledáním hotelu, opravny, nádraží, letiště, ta-
xíku, spoje v jízdním či letovém řádu.

 Uvedené služby nejsou vyčíslovány finanční část-
kou, jsou poskytovány oprávněné osobě nad rámec 
stanovených limitů ostatních služeb.

5. Oprávněná osoba má povinnost poskytnout ne-
zbytnou součinnost, zejména nahlásit operátorovi 
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GA identifikační údaje o vozidle a všech opráv-
něných osobách, které budou využívat některou 
asistenční službu, dále pak stručný popis situace 
a místo poruchy nebo nehody. Operátor GA se na 
základě těchto informací dohodne s oprávněnou 
osobou o optimálním způsobu poskytnutí asistenč-
ní služby. Oprávněná osoba je dále povinna postu-
povat dle pokynů operátora GA. 

6. Je -li k vozidlu sjednáno u pojistitele pojištění, na 
jehož základě vzniká oprávněným osobám více ná-
roků na asistenční služby dle těchto ZPPVOZ, pak se 
u identických druhů asistenčních služeb příslušné 
limity sčítají.

7. Jsou -li vozidla spojena do jízdní soupravy a součas-
ně je celá jízdní souprava odtahována jako celek, 
pak se limity asistenčních služeb pro odtah vozidla 
z obou vozidel sčítají.

8. Počet oprávněných osob je omezen max. počtem 
míst k sezení ve vozidle dle technického průkazu 
vozidla. Oprávněnou osobou ve smyslu tohoto po-
jištění není osoba přepravovaná za úplatu.

9. Územní platnost pojištění asistenčních služeb je 
Evropa včetně celého území Turecka. Pojištění není 
platné na území Ruska (s výjimkou tzv. Kaliningrad-
ské oblasti), Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, 
souostroví Špicberky, Kanárských ostrovů a Made-
iry. Za evropský stát ve smyslu těchto pojistných 
podmínek se nepovažuje Kazachstán, Arménie, 
Gruzie, Ázerbájdžán.

10. Pro potřeby těchto ZPPVOZ se za nehodu považuje 
jakékoliv náhlé působení vnějších sil, v jejichž dů-
sledku je vozidlo nezpůsobilé provozu či nepojízd-
né a je potřeba asistenčního zásahu (mj. i pád sněhu 
ze střechy budovy na vozidlo). Dále se za nehodu 
považují situace, kdy vozidlo není ani poškozené 
ani nepojízdné, ale bez vnější pomoci nemůže vo-
zidlo pokračovat v jízdě (např. náhlé vjetí na úsek 
silnice s náledím, sjetí ze silnice do mělkého příko-
pu apod.).

11. Pro potřeby těchto ZPPVOZ se za poruchu považuje 
stav, kdy je vozidlo náhle nepojízdné nebo nezpů-
sobilé provozu na pozemních komunikacích podle 
příslušných předpisů, a to z důvodu opotřebení 
nebo poškození jeho součástí způsobených jejich 
vlastní funkcí, chybnou montáží, únavou materi-
álu nebo vandalismem či odcizením. Nad rámec 
této definice se za poruchu považuje také defekt 
pneumatiky a vybitá autobaterie. V případě ztráty 
klíčů či záměny paliva poskytne GA odtah vozidla 
v rozsahu sjednaného pojištění asistence. V případě 
zabouchnutí klíčů ve vozidle, poskytne GA otevření 
vozidla na místě zabouchnutí klíčů nebo odtah do 
servisu v rozsahu sjednaného pojištění asistence. V 

případě, že vozidlu dojde palivo, GA přiveze přimě-
řeně nouzové množství benzínu, nafty nebo přísady 
AdBlue, palivo si hradí oprávněná osoba sama. 

12. Oprava na místě vzniku poruchy bude provedena 
pouze tehdy, pokud je to možné z důvodů technic-
kých (např. potřeba diagnostických přístrojů nebo 
speciálního nářadí), právních (např. porušení záruč-
ních podmínek) nebo bezpečnostních (např. z hle-
diska bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti 
práce technika).

13. Porucha či technická nezpůsobilost vozidla zjištěná 
při silniční kontrole policií či celní správou se nepo-
važuje za nahodilý jev a nezakládá nárok na asis-
tenční zásah z tohoto pojištění. 

14. Opakovaná porucha stejné nebo funkčně souvisejí-
cí součástky či náhradního dílu v krátkém časovém 
období se nepovažuje za nahodilý jev a nezakládá 
nárok na asistenční zásah z tohoto pojištění.

15. Výluky z pojištění:
a) pro asistenční služby platí výluky dle čl. 11 

odst. 1 písm. i), j), k), l), m), n), s), t) a v) všeobec-
ných pojistných podmínek pro havarijní pojiště-
ní vozidel VPPHAV 1/19,

b) všechny celní poplatky a daně, náklady na po-
honné hmoty a parkovné,

c) všechny náklady spojené se škodami následný-
mi,

d) všechny náklady spojené s přepravou nákladu 
(např. na vyložení, přeložení či uskladnění nákla-
du, na manipulaci s nákladem během vyprošťo-
vání),

e) všechny náklady při asistenčním zásahu přetí-
ženého automobilu, které byly poskytnuty nad 
rámec nákladů, které by byly vynaloženy, kdyby 
automobil nebyl přetížen, a to bez ohledu na to, 
že celkový limit asistenčního zásahu ještě nebyl 
vyčerpán.

16. V případě, že byla oprávněné osobě poskytnuta 
některá ze služeb v době, kdy nárok na využití této 
služby neexistoval, je oprávněná osoba povinna 
náklady, které byly vynaloženy na poskytnutí této 
služby, pojistiteli nahradit.

17.  GA si vyhrazuje právo odmítnout asistenční zásah, 
pokud celkové náklady na asistenční zásah překro-
čí obvyklou cenu vozidla. Nelze odmítnout převoz 
oprávněných osob do hotelu, jejich ubytování v ho-
telu  a repatriaci do ČR.

18. GA si vyhrazuje právo neposkytnout asistenční služ-
bu v případě objektivních mimořádných překážek 
na místě zásahu. GA si vyhrazuje právo neposkyt-
nout asistenční služby v případě zásahů na veřejně 
nepřístupných místech (stavby, lomy apod.). 

19. Tyto ZPPVOZ nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.
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