Pojišťovna pro přátele a jejich přátele

Zvláštní pojistné podmínky – pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla (ZPP-POV-1/2018)
OBSAH

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

ČLÁNEK 7

Bonus / Malus, pojistně škodní průběh

ČLÁNEK 2

Rozsah pojištění

ČLÁNEK 8

Oznámení škodní události

ČLÁNEK 3

Výluky z pojištění a právo pojistitele na vrácení pojistného
plnění

ČLÁNEK 9

Zachraňovací náklady

ČLÁNEK 4

Právo pojišťovny odmítnout uzavřít smlouvu

ČLÁNEK 5

Pojistné

ČLÁNEK 6

Sleva na pojistném, spoluúčast

ČLÁNEK 10 Náklady právního zastoupení a řízení
ČLÁNEK 11 Závěrečné ustanovení

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení
1.1 Pojistitelem je PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s., (dále jen
„pojišťovna“) se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00,
Praha 1, Česká republika, IČO: 04257111 zapsaná v
Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 20807, provozující pojišťovací činnost v
souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném
znění (dále jen „zákon o pojišťovnictví“).
1.2 Pojišťovna vydává tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále jen
„zvláštní podmínky“) pro pojištění odpovědnosti za újmu

způsobenou provozem vozidla sjednané mezi pojišťovnou
a pojistníkem (dále jen „pojištění odpovědnosti“).
1.3 Pojištění se řídí zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, v platném
znění, (dále jen „zákon o pojištění odpovědnosti“), pokud
ve smlouvě či v pojistných podmínkách pojišťovny není ujednáno
jinak.

ČLÁNEK 2

Rozsah pojištění
2.1 Pojišťovna poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu
stanoveném ve zvláštních podmínkách do výše limitů plnění
sjednaných v pojistné smlouvě.
2.2 Limit plnění pro újmu na zdraví a životě sjednaný v pojistné
smlouvě platí pro újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo
usmrcením včetně náhrady nákladů léčení zdravotní pojišťovny
a regresního nároku (§ 6 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona o
pojištění odpovědnosti).
2.3 Limit plnění pro újmu na majetku sjednaný v pojistné smlouvě
platí pro všechny újmy a náklady jiné než uvedené v bodě 2.2 (§
6 odst. 2, písm. b) a c) a odst. 4 zákona o pojištění
odpovědnosti).

2.4 Územní rozsah pojištění je uveden na Zelené kartě.
2.5 Na smlouvu uzavřenou dle těchto zvláštních podmínek se
neuplatňuje institut přerušení pojištění dle § 2801 občanského
zákoníku (dále jen „zákoník“).

ČLÁNEK 3

Výluky z pojištění a právo pojistitele na vrácení pojistného plnění
3.1 Pojišťovna neposkytne plnění v případech stanovených v
„zákoně o pojištění odpovědnosti“.

b)
c)

3.2 Pojišťovna má právo vůči pojistníkovi a pojištěnému na náhradu
toho, co za něho plnila, v případech stanovených v „zákoně o
pojištění odpovědnosti“ a dále proti pojištěnému v případě:
a) že bez souhlasu pojišťovny uzavřel soudní smír nebo se
s poškozeným dohodl na mimosoudním vyrovnání nebo se
zavázal k zaplacení dluhu nebo dluh uznal, aktivně

nevystupoval v soudním sporu, zapříčinil vydání rozsudku
pro uznání či zmeškání,
újmy způsobené při páchání trestné činnosti pojištěného,
újmy způsobené vozidlem s pozměněnými identifikátory.

3.3 Z pojištění jsou vyloučena vozidla provozující činnost taxislužby,
autopůjčoven a autoškol, vozidla využívána k přepravě osob
nebo zásilek za úplatu, vozidla převážející nebezpečný náklad a
vozidla s právem přednostní jízdy.

ČLÁNEK 4

Právo pojišťovny odmítnout uzavřít smlouvu
4.1 Pojišťovna má právo odmítnout uzavřít pojistnou smlouvu
s pojistníkem a pojištěným, který v posledních pěti letech

způsobil více než dvě pojistné události z titulu pojištění dle
„zákona o pojištění odpovědnosti“.
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4.2 Pojišťovna má právo odmítnout uzavřít pojistnou smlouvu
s pojistníkem a pojištěným, který neuzavřel Smlouvu o
elektronickém pojišťovnictví (není členem „Klubu“).

4.3 Pojišťovna má právo odmítnout uzavřít pojistnou smlouvu
s pojistníkem a pojištěným, u kterého eviduje v posledním roce
nejméně jednu pojistnou smlouvu, která zanikla pro neplacení
pojistného.
ČLÁNEK 5

Pojistné
5.1 Pojistník hradí pojistné na bankovní účet a s variabilním
symbolem určeným pojistitelem. Pojistné se má za uhrazené,
bylo-li uhrazeno pod správným variabilním symbolem určeným
pojistitelem. Pojistné uhrazené bez uvedení nebo s chybným
variabilním symbolem nebo na jiný účet pojistitele není uhrazeno
řádně a pojistník je s jeho hrazením v prodlení.

5.2 Je-li pojistné hrazeno prostřednictvím poskytovatele platebních
služeb, je pojistné uhrazeno připsáním částky na účet pojistitele
vedený u poskytovatele platebních služeb.
5.3 Dluží-li pojistník pojistné za více pojistných období a zaplacené
pojistné není dostatečné k uhrazení celého dluhu, uhradí se
zaplaceným pojistným pohledávky na pojistné v pořadí, v jakém
po sobě vznikly.

ČLÁNEK 6

Sleva na pojistném, spoluúčast
6.1 Pojistník si může pojištění sjednat se slevou na pojistném, pokud
deklaruje, že pojištěné vozidlo bude provozováno pouze na
území České republiky.

6.2 Pokud pojištěné vozidlo dle článku 6.1 vyjede do zahraničí a
způsobí tam škodní událost, bude u takovéto škodní události
uplatněna spoluúčast ve výši 50 000 Kč.

ČLÁNEK 7

Bonus / Malus, pojistně škodní průběh
7.1 Při sjednávání pojištění i v následujícím průběhu trvání pojištění
je při stanovení výše pojistného zohledňován předcházející
pojistně škodní průběh pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla pojistníka, a to slevou
na pojistném v případě bezeškodního průběhu (bonus) nebo
přirážkou k pojistnému v případě výplaty plnění z pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pojistníka
(malus).
Pojistně škodní průběh dle evidence ČKP

7.2 Pro přiznání bonusu nebo uplatnění malusu je rozhodující
doložená doba pojistně škodního průběhu pojistníka, která se
počítá v celých ukončených měsících.
7.3 Pojistně škodní průběh lze převést mezi manželi nebo z fyzické
osoby (RČ) na fyzickou podnikající osobu (IČ).
7.4 Výše bonusu a malusu se stanoví dle rozhodné doby uvedené
v měsících podle pojistně škodního průběhu doloženého
pojištěným nebo dle evidence České kanceláře pojistitelů (ČKP)
podle následující tabulky:

Bonus (sleva na pojistném v %)

Malus (přirážka k pojistnému v %)

Nad mínus 49 měsíců

100

mínus 37 až mínus 48 měsíců

75

mínus 25 až mínus 36 měsíců

50

mínus 13 až mínus 24 měsíců

25

mínus 1 až mínus 12 měsíců

10

0 až 11 měsíců anebo bez záznamu

0

12 až 23 měsíců

15

24 až 35 měsíců

20

36 až 47 měsíců

25

48 až 59 měsíců

30

60 až 71 měsíců

35

72 až 83 měsíců

40

84 až 95 měsíců

43

96 až 107 měsíců

45

108 až 119 měsíců

47

120 a více měsíců

50

7.5 Rozhodná událost pro výpočet bonusů je škodní událost spojená
s výplatou pojistného plnění, na základě které se snižuje délka
rozhodné doby o 36 měsíců, přičemž za rozhodnou událost se
nepovažuje škodní událost, která nastala:
a) při neoprávněném užití motorového vozidla cizí osobou (§
207 trestního zákona),
b) v době, kdy vozidlo bylo po přechodnou dobu prokazatelně
předáno do opravy (§ 2928 zákoníku).

7.6

Zjistí-li pojistitel důvody pro správné zařazení do příslušné třídy
bonusu/malusu až po sjednání pojištění odpovědnosti nebo až
po předepsání pojistného na následující pojistné období, je
oprávněn zpětně doúčtovat pojistníkovi odpovídající výši
pojistného. Pojistník je povinen rozdíl na pojistném doplatit.
Výši doplatku stanoví pojistitel samostatným předpisem
pojistného.
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ČLÁNEK 8

Oznámení škodní události
8.1

Pojistnou událost oznamte bez zbytečného odkladu telefonicky
nebo na kontaktní formulář našeho smluvního partnera AXA
ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 –
Nusle, e-mail: prvniklubova@axa-assistance.cz, telefon:
+420 246 097 284.

Pojistnou událost můžete také oznámit na e-mail
skody@prvniklubova.cz nebo písemně na korespondenční
adresu PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny a.s. Revoluční 30, 110 00
Praha 1.

ČLÁNEK 9

Zachraňovací náklady
9.1 Zachraňovací náklady dle § 2819 občanského zákoníku, hradí
pojistitel max. do výše 1 % z limitu pojistného plnění sjednaného
v pojistné smlouvě. Jde-li o záchranu života a zdraví osob,
nahradí pojistitel zachraňovací náklady a utrpěnou škodu
do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění sjednané pro
pojistné nebezpečí, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo

ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení
zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.
9.2 Za bezprostředně hrozící pojistnou událost je považován stav,
kdy by bez zásahu muselo ke vzniku pojistné události
nevyhnutelně a nutně dojít, přičemž nebylo možné vzniku škody
či újmy zabránit jiným způsobem.

ČLÁNEK 10

Náklady právního zastoupení a řízení
Jestliže je to v pojistné smlouvě výslovně ujednáno a splní-li pojištěný
povinnost:
10.1 sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se
škodní událostí bylo proti němu zahájeno trestní řízení,
a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení,
10.2 sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že poškozený
uplatňuje právo na náhradu škody u soudu,
10.3 v řízení o náhradě škody ze škodní události postupovat
v souladu s pokyny pojišťovny, zejména se nesmí bez souhlasu
pojišťovny zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí
uzavřít bez souhlasu pojišťovny soudní smír; proti rozhodnutí
soudu, které se týká náhrady škody, je povinen se včas odvolat,
pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny,

uhradí pojišťovna v souvislosti se škodní událostí za pojištěného
náklady (v případě, že je v pojistné smlouvě uveden limit, pak do výše
tohoto limitu uvedeného v pojistné smlouvě):
a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta
za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního
stupně v trestním řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo
v obdobném řízení správním souvisejícím se škodnou událostí.
Obdobné náklady před odvolacím orgánem nahradí pojišťovna
jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala;
b) soudního řízení o náhradě škody vedeného s vědomím
a souhlasem pojišťovny, pokud je pojištěný povinen je uhradit;
náklady právního zastoupení pojištěného uhradí pojišťovna jen
tehdy, jestliže se k jejich úhradě písemně zavázala.

ČLÁNEK 11

Závěrečné ustanovení
11.1 Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 22. 6. 2018.
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