1. k) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli skutečnost, že ztracený nebo
odcizený předmět pojištění byl nalezen;
l) převzít předmět pojištění, pokud byl po odcizení nebo ztrátě nalezen a pojistitel
za související pojistnou událost dosud nevyplatil plnění;
m) oznámit pojistiteli, že uzavřel pro předmět pojištění další pojištění proti témuž
pojistnému nebezpečí ve stejném pojistném období a sdělit jméno pojistitele
a výši pojistné částky;
n) podat důkaz o vzniku a rozsahu pojistné události, včetně prokázání svých
nároků vyplývajících z pojištění, a poskytnout nezbytnou součinnost při šetření
pojistitele;
o) netrpět porušování povinností stanovených mu právními předpisy nebo těmito
pojistnými podmínkami ze strany třetích osob (zejména ze strany osob
blízkých, osob žijících ve společné domácnosti a osob, které s jeho vědomím
pojištěné vozidlo užijí);
p) povinnosti podle písmen k) a l) tohoto článku se přiměřeně vztahují i na případy
ztráty nebo krádeže částí vozidla nebo jeho pojištěné výbavy.
Porušil-li pojištěný (pojistník) některou z povinností uvedených v odst. 1 tohoto článku,
je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit v případě, že tato okolnost
podstatně přispěla ke vzniku pojistné události nebo ke zvětšení rozsahu jejich
následků.
2. Pojistitel má zejména tyto povinnosti:
a) předat pojištěnému (pojistníkovi) pojistnou smlouvu včetně příloh a platných
pojistných podmínek;
b) projednat s pojištěným (pojistníkem) výsledky šetření nutného ke zjištění
rozsahu a výše škody nebo mu je bez zbytečného odkladu písemně sdělit;
c) vrátit pojištěnému (pojistníkovi) na požádání doklady, které pojistiteli předložil;
d) umožnit pojištěnému (pojistníkovi) nahlédnout do podkladů, které pojistitel
soustředil v průběhu šetření;
e) na základě písemné žádosti pojištěného (pojistníka) vyhotovit za úplatu
druhopis pojistné smlouvy, popřípadě potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.
3. Povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy, všeobecných a doplňkových pojistných
podmínek a povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem se vztahují i na
případ, kdy je pojištění sjednáno pojistníkem ve prospěch pojištěného.
Článek 7
Vznik a změny pojištění
1. Pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy, pokud nebylo v pojistné smlouvě
dohodnuto, že vznikne později. Den vzniku pojištění je v pojistné smlouvě
označen jako počátek pojištění.
2. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, a to i v případě, že se pojištění
sjednává na dobu kratší jednoho roku.
3. Pojistnou smlouvu lze uzavřít i ve prospěch třetí osoby
4. Změny v pojistné smlouvě se provádějí dohodou účastníků smluvního vztahu.
Dohoda o změně musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.
5. Pojištění podle VPPPV nemůže být během pojistné doby přerušeno. Pojištění se
nepřerušuje ani v případě neplacení pojistného.
6. Pojištění podle těchto pojistných podmínek nelze uzavřít formou obchodu na dálku.
Článek 8
Zánik pojištění
1. Pojištění sjednané na dobu určitou zaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.
2. Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutím lhůty stanovené
pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené
pojistníkovi. Tuto lhůtu lze před jejím uplynutím písemnou dohodou účastníků
pojistné smlouvy prodloužit.
3. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. Tato dohoda musí
být uzavřena písemně a musí v ní být uveden okamžik zániku pojištění a způsob
vzájemného vyrovnání závazků.
4. Pojištění, u kterého bylo sjednáno běžné pojistné, zaniká výpovědí pojistitele nebo
pojistníka ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň 6
týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.
5. Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření
pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní
lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. V tomto případě má pojistitel právo na
poměrnou část pojistného, odpovídající době trvání pojištění.
6. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení
oznámení o vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet
výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pokud výpověď podal
pojištěný, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž došlo
k pojistné události, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.
7. Pojistník může pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení
o převodu pojistného kmene nebo jeho části podle zvláštního právního předpisu
nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování
pojišťovací činnosti pojistitele. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní
výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.
8. Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo
z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se
sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže
při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto
právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil,
jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. Odstoupením od
pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší.
9. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle
odst. 8 tohoto článku, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce
nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se
sjednávaného pojištění.
10. V případě uvedeném v odst. 8 tohoto článku má pojistitel nárok na úhradu
vzniklých administrativních a jiných nákladů ve výši 1.000,-Kč.
11. Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže
a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku
pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho
změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně
zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti
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v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za
jiných podmínek, nebo
b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události
nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.
Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.
Pojištění zaniká:
a) zničením pojištěného vozidla nebo tím, že jinak odpadla možnost, že nastane
pojistná událost;
b) změnou vlastníka pojištěného vozidla. Dojde-li ke změně vlastníka vozidla,
pojištění zaniká dnem změny vlastnictví. To neplatí, pokud je pojistná smlouva
uzavřena nájemcem vozidla a vlastnické právo bylo převedeno z pronajímatele, kterým je leasingová společnost, na nájemce;
c) zánikem pojištěné právnické osoby.
Došlo-li ke změně podílového spoluvlastnictví smrtí podílníka nebo jeho
prohlášením za mrtvého, vstupují do pojištění na jeho místo dědic a zbylí podílníci,
jsou-li nadále spoluvlastníky předmětu pojištění.
Pokud však dojde k jiným změnám v podílovém spoluvlastnictví (nahrazením
některého z podílníků jiným, nebo změnou počtu podílníků) pojištění zaniká dnem,
kdy k takové změně došlo.
Zaniklo-li společné jmění manželů smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho
z manželů, který uzavřel pojištění, vstupuje na jeho místo pozůstalý manžel, je-li
nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu pojištění.
Zaniklo-li společné jmění manželů jinak, přechází pojištění na toho z manželů,
kterému předmět pojištění připadl při majetkovém vypořádání společného
jmění.
Článek 9
Pojistné

1. Pojistné je úplatou za poskytování pojistné ochrany. Právo pojistitele na pojistné
vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým v pojistné
smlouvě.
2. Pro pojištění sjednaná na dobu neurčitou nebo na dobu určitou nejméně jednoho
roku je sjednáno běžné pojistné, které je splatné prvního dne pojistného období,
nestanoví-li pojistná smlouva jinak. Pojistné je kalkulováno pro roční pojistné
období. Délka pojistného období může být roční, pololetní nebo čtvrtletní, není-li
v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
3. Pro pojištění sjednaná na dobu určitou kratší než jeden rok je sjednáno
jednorázové pojistné, které je splatné dnem počátku pojištění, nestanoví-li
pojistná smlouva jinak.
4. Zanikne-li pojištění před uplynutím doby, za kterou bylo běžné pojistné zaplaceno,
je pojistitel povinen zbývající část pojistného vrátit.
5. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli
pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala;
jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojistiteli za celou dobu, na kterou
bylo pojištění sjednáno.
6. Dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro stanovení výše běžného
pojistného, má pojistitel právo nově upravit jeho výši na další pojistné
období. Nově stanovené pojistné je pojistitel povinen sdělit pojistníkovi,
nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve
kterém se má výše pojistného změnit. 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 pojistného období, na které bylo
pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak.
Pokud není v uvedené lhůtě nesouhlas vyjádřen, pojištění nezaniká a pojistitel má
právo na nově stanovené pojistné.
7. Pojistitel je oprávněn ověřit si správnost podkladů pro stanovení pojistného, např.
prohlídkou pojištěné věci, prověřením činnosti zabezpečovacího zařízení
sloužícího k ochraně vozidla nebo vyžádáním jiných dokladů. Pojištěný (pojistník)
je povinen toto ověření umožnit.
8. Pojistitel je oprávněn započíst proti pojistnému plnění dlužné částky pojistného
a jiné splatné pohledávky z pojištění.
9. Pojistitel je povinen přijmout splatné pojistné a jiné splatné pohledávky také od
zástavního věřitele pojistníka nebo od oprávněné osoby či od pojištěného.
10. Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas a ve výši uvedené v pojistné smlouvě, je
pojistitel oprávněn požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s vymáháním
tohoto pojistného.
Článek 10
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti
pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Článek 11
Plnění pojistitele
1. Plnění pojistitele je omezeno horní hranicí. Horní hranice je určena pojistnou
částkou nebo limitem pojistného plnění.
2. Byla-li v pojistné smlouvě pojistníkem (pojištěným) určena pojistná částka, jejíž
výše je v okamžiku pojistné události nižší než pojistná hodnota předmětu pojištění
o více než 20 %, pojistitel má právo snížit pojistné plnění v poměru, v jakém je
výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty předmětu pojištění. To
neplatí, byl-li sjednán limit plnění.
3. Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, je pojistitel povinen poskytnout plnění za
škodu vzniklou na pojištěném vozidle po odpočtu spoluúčasti následujícím
způsobem:
a) při úplné škodě výši pojistného plnění stanoví pojistitel tak, že od obvyklé ceny
vozidla odečte cenu využitelných zbytků, tj. použitelných náhradních dílů
a pojištěné výbavy. Zbytky zůstávají ve vlastnictví pojištěného. Úplnou škodou
se rozumí zničení nebo takové poškození předmětu pojištění, které je
technicky neopravitelné nebo kdy přiměřené náklady na opravu
(u autorizovaného opravce doporučeného pojistitelem) jsou rovny, nebo pře-

