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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Soukromé pojištění vozidel fyzických nebo právnických osob, které sjednává
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, těmito všeobecnými
pojistnými podmínkami (dále jen „VPPPV“), doplňkovými pojistnými podmínkami
pro jednotlivá pojistná nebezpečí (dále jen „DPPPV“) a pojistnou smlouvou. Ostatní
práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění majetku se řídí občanským
zákoníkem.
2. Pojištění vozidel je pojištěním škodovým a jeho účelem je náhrada škody vzniklé
v důsledku pojistné události.
3. V jedné pojistné smlouvě lze současně se smluvním pojištěním vozidel sjednat
i další druhy pojištění, které se řídí příslušnými všeobecnými pojistnými
podmínkami a příslušnými doplňkovými pojistnými podmínkami.
Článek 2
Pojistná nebezpečí, pojistná rizika
V pojistné smlouvě se sjednává:
1. a) pojištění vozidla a jeho výbavy pro případ poškození nebo zničení při havárii
(tzv. havárie);
b) pojištění vozidla a jeho výbavy pro případ odcizení a vandalismu (tzv. odcizení);
c) pojištění vozidla a jeho výbavy pro případ poškození nebo zničení živelní
událostí. Pojištění se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo pohřešování věci umístěné v tomto vozidle, k němuž došlo v příčinné souvislost
i s těmito živelními událostmi (tzv. živelní událost).
V pojistné smlouvě lze sjednat připojištění dopravovaných zavazadel a věcí
osobní potřeby, připojištění čelního skla, připojištění náhradního vozidla a úrazové připojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem.

Článek 3
Předmět pojištění
1. Předmětem pojištění jsou:
a) vozidla uvedená v pojistné smlouvě s platným českým technickým průkazem
a českou registrační značkou nebo SPZ, která jsou způsobilá pro provoz na
pozemních komunikacích podle příslušných právních předpisů, včetně základní,
doplňkové a povinné výbavy (podle příslušné kategorie vozidla) předepsané
právními předpisy. Zvláštní výbava je předmětem pojištění, jen je-li to sjednáno
v pojistné smlouvě;
b) jiné movité věci dopravované vozidlem, pokud je to v pojistné smlouvě sjednáno;
c) čelní skla vozidla (tzv. skleněné čelní výplně), pokud je to v pojistné smlouvě
sjednáno.
2. Pojištění lze sjednat pro jednotlivou věc (např. konkrétní vozidlo) nebo soubor věcí
(např. zavazadla), a to samostatnou smlouvou, event. sdruženou formou, a to i s
jinými druhy pojištění (např. pojištění dopravovaných osob).
Článek 4
Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na škody
a) způsobené funkčním namáháním, opotřebením, únavou nebo vadou materiálu,
korozí apod.;
b) způsobené chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou;
c) způsobené poškozením nebo zničením pneumatik, pokud nedošlo současně
i k jinému poškození vozidla, ze kterého vznikla pojistiteli povinnost poskytnout
pojistné plnění;
d) způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou (např. nesprávné zasouvání
převodů, nedostatek hmot potřebných k provozu, přehřátí motoru, nesprávné
uložení a upevnění nákladu na pojištěném nebo vlečeném vozidle, nesprávné
zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí, v důsledku samovolného otevření
víka karoserie apod.);
e) způsobené při řízení vozidla osobou, u které nebylo prokázáno splnění
podmínek k řízení vozidla podle příslušných právních předpisů;
f) způsobené při řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu nebo omamných či
jiných návykových látek;
g) způsobené při činnosti vozidla jako pracovního stroje;
h) způsobené následkem válečných událostí všeho druhu, invazí, ozbrojených
nepokojů, vzpoury, povstání a stávky nebo zásahem státní a úřední moci;

1. i) způsobené vnitřními nepokoji, revolucí, pučem, státním převratem, neklidem,
rebelií nebo jiným násilným jednáním;
j) způsobené při použití vozidla k vojenským nebo obdobným účelům;
k) vzniklé působením jaderné energie, radiace, emanace, exhalací a emisí;
l) vzniklé z vad faktických i právních, které měl předmět pojištění již v době
uzavření pojistné smlouvy, bez ohledu na to, zda byly známy pojištěnému
(pojistníkovi) nebo pojistiteli;
m) způsobené výbuchem dopravovaných třaskavin nebo jiných nebezpečných
látek;
n) způsobené teroristickými činy;
o) vzniklé podvodem nebo zpronevěrou vypůjčitele, který nevrátil vypůjčené
vozidlo;
p) vzniklé úmyslným jednáním pojistníka nebo pojištěného, řidiče, jeho společníka
a osob jim blízkých, nebo jinými osobami z jejich podnětu;
q) vzniklé jako nepřímé škody všeho druhu (např. ztráta na výdělku nebo ušlý zisk,
nemožnost používat vozidlo apod.) a za vedlejší výlohy (např. expresní příplatky
jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení pojištěného nebo pojistníka
apod.);
r) za které odpovídá ze zákona nebo smluvně dodavatel, opravce nebo jiný
smluvní partner;
s) vzniklé při opravě nebo údržbě vozidla nebo v přímé souvislosti s těmito
pracemi;
t) vzniklé v době, kdy je vozidlo použito ke komerčnímu využití nebo pronájmu,
pokud v pojistné smlouvě nebylo ujednáno jinak;
u) vzniklé na obrazových, zvukových, datových a jiných záznamech a na jejich
nosičích;
v) vzniklé při závodech všeho druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, včetně
přípravných jízd k nim, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.
2. Ustanovení odst. 1., písm. c) až g) tohoto článku neplatí, vznikla-li škoda v době od
odcizení vozidla do jeho vrácení oprávněnému uživateli.
Článek 5
Pojistná hodnota, pojistná částka, limit pojištění, spoluúčast
1. Pojistná hodnota předmětu pojištění je nejvyšší možná majetková újma, která může
nastat v důsledku pojistné události, a je vyjádřena v cenách platných v místě
a době sjednání pojištění.
2. Výši pojistné částky určuje pojistník při sjednání pojistné smlouvy ve výši
odpovídající pojistné hodnotě předmětu pojištění v době sjednání pojištění.
3. Je-li pojistná částka stanovená pojistníkem nižší než pojistná hodnota předmětu
pojištění, jedná se o podpojištění.
4. V pojistné smlouvě lze sjednat i pojištění na nižší částku, než která odpovídá
pojistné hodnotě předmětu pojištění, tzv. limit plnění. Limit plnění lze sjednat
i v případech, kdy v době sjednání pojištění nelze určit pojistnou hodnotu předmětu
nebo odpovídá-li tomu pojistný zájem.
5. Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele. Pokud je v pojistné smlouvě
sjednán limit plnění, je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku tento limit.
6. Pojištěný se podílí na plnění z každé pojistné události částkou sjednanou v pojistné
smlouvě jako spoluúčast.
7. Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu předmětu pojištění, může pojistník
navrhnout, aby byla pojistná částka snížena při současném poměrném snížení
pojistného pro další pojistné období.
Článek 6
Povinnosti pojistníka, pojištěného a pojistitele
1. Pojištěný (pojistník) má zejména tyto povinnosti:
a) umožnit pojistiteli přezkoumat v průběhu pojištění míru rizika, zejména umožnit
provedení prohlídky pojištěného vozidla, prověřit činnost zabezpečovacích
zařízení sloužících k ochraně pojištěného vozidla, doložit vlastnická práva
k předmětu pojištění, předložit k tomu příslušné doklady nebo písemnosti nebo
umožnit nahlédnout do technické, účetní či jiné obdobné dokumentace,
vztahující se k předmětu pojištění;
b) řádně pečovat o předmět pojištění;
c) oznámit písemně pojistiteli do 15 dnů všechny podstatné změny a okolnosti,
které nastanou po uzavření pojistné smlouvy. V případě pochybností se za
podstatné změny a okolnosti považují takové skutečnosti, na které se pojistitel
písemně dotazoval při uzavírání smlouvy;
d) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti
směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které vzal na sebe pojistnou
smlouvou, ani trpět jejich porušování osobami, které jsou pro něho činné;
e) v případě pojistné události, při které dojde k poškození vozidla, provést
přiměřená opatření směřující k odstranění nebo snížení rizika odcizení vozidla
nebo snížení rizika jeho dalšího poškození;
f) neprodleně písemně oznámit pojistiteli, že nastala pojistná událost, dát pravdivé
vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu jejích následků, předložit potřebné doklady,
které si vyžádá a umožnit pořízení jejich kopií;
g) vyčkat s opravou vozidla poškozeného pojistnou událostí na pokyn pojistitele;
h) oznámit orgánům činným v trestním řízení (např. Policie ČR) škodnou událost
a vyžádat si o této skutečnosti úřední zápis. Takto je povinen postupovat
zejména v případě:
• podezření, že byl spáchán trestný čin nebo pokus o něj;
• dopravní nehody, k níž je nutno přivolat policii;
• odcizení vozidla;
• požáru nebo výbuchu;
i) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo;
j) zabezpečit předmět pojištění (pojištěné vozidlo nebo výbavu či věci) proti
odcizení a neoprávněnému užívání;

