
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění 
a další připojištění
Informační dokument o pojistném produktu  
Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika    

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu 
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o smlouvu o financování uzavřenou mezi pojistníkem, kterým je společnost poskytující financování (pojistník) 
a klientem společnosti (klient). Dalšímu dokumenty jsou Všeobecné pojistné podmínky (VPP), kterými se řídí pojištění a jsou uvedeny ve smlouvě o financování.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění vozidla a doplňkové pojistné produkty uvedené ve smlouvě o financování a VPP, přičemž toto pojištění je sjednané mezi pojistníkem a pojišťovnou. Klient 
pojistníka je pojištěnou osobou a nestává se pojistníkem. Doplňkové pojistné produkty nelze sjednat samostatně bez havarijního pojištění. Některá připojištění lze sjednat  
i s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Doplňková připojištění jsou vždy uvedena ve smlouvě o financování.

 Co je předmětem pojištění?
 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 

(POV)
  Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu provozovatele, 

řidiče a dalších osob způsobenou provozem tuzemského motorového 
vozidla

 Újma vzniklá ublížením na zdraví nebo usmrcením 
 Škoda vzniklá poškozením, zničením nebo odcizením věci 
 Ušlý zisk

 Havarijní pojištění (KASKO)
 Předmětem pojištění se rozumí vozidlo, jeho části a příslušenství tvořící 

povinnou a standardní výbavu uvedenou v pojistné smlouvě, která 
splňuje všechny uvedené podmínky ve VPP 
Pojištění se může vztahovat na jedno nebo více z následujících 
nebezpečí, která musí být uvedena ve smlouvě o financování:

 Havárie vozidla 
 Vandalismus
 Pád či náraz věci
 Pád či náraz zvířete, popřípadě poškozením částí vozidla zvířaty (např. 

překousání kabelů)
 Odcizení
 Živelné události

 Doplňková připojištění – dle volitelného sjednání ve smlouvě  
o financování  - předmětem pojištění může být:  

 Připojištění čelního skla
 Připojištění všech skel
 Připojištění sedadel
 Připojištění zavazadel
 Připojištění příspěvku na náhradní vozidlo
 Připojištění ráfků a pneumatik
 Asistence základní nebo Asistence rozšířená vč. Přímé likvidace „Profík“ 
 Pojištění právní asistence
 GAP pojištění pro vozidla do 3.500 kg

 Na co se pojištění nevztahuje?
 Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění
 Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření 

pojištění
 Na škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu, válečných 

událostí, stávek nebo jiných občanských nepokojů, teroristických útoků, 
jadernou energií nebo radioaktivním či jiným zářením

 Na škody způsobené úmyslně

 U pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 
 Na škody, jež utrpěl řidič motorového vozidla, který škodu způsobil
 Na škody vzniklé v souvislosti s požitím alkoholu, při jízdě bez řidičského 

oprávnění
 Na škody vzniklé při závodech apod. 

 U havarijního pojištění 
 Na pohonné hmoty
 Na škody typu pokuty, manka a penále
 Na škody vzniklé v souvislosti s požitím alkoholu, při jízdě bez řidičského 

průkazu
 Na škody vzniklé při závodech apod.

 U doplňkových připojištění
 výčet případných výluk je uveden v příslušných VPP

Výčet veškerých výluk je uveden ve všeobecných pojistných podmínkách 
(VPP) ve článcích upravujících omezení pojištění nebo výluky z pojištění

 Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, 

může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec nevyplatit
! Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna v přiměřené 

výši snížit pojistné plnění
! Pojistná částka nebo limity pojistného plnění u každého sjednaného produktu

 U pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
! Pojišťovna neposkytne pojistné plnění v případech uvedených ve VPP 

vztahujících se k POV

 U havarijního pojištění
! Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, každé vozidlo je pojištěno se spolu- 

účastí na každé pojistné události; výše spoluúčasti je uvedena v pojistné 
smlouvě a v případě pojistné události pojišťovna hradí částku sníženou 

 o tuto spoluúčast
! Do jedné škodní události nelze kumulovat škody vzniklé za různých okol-

ností v různém čase

Výčet veškerých omezení je uveden ve všeobecných pojistných podmínkách 
(VPP) ve článcích upravujících omezení pojištění nebo výluky z pojištění

 Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
  V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
 Pojištění se vztahuje na události, které nastanou na území uvedeném v prováděcí vyhlášce zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla, jakož i na území států vyznačených na zelené kartě pojišťovny 
 V případě ostatních pojištění
 Pojištění se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, včetně asijské části Turecka

EU
 4

35
2/

1

Produkt:  Pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla, 
havarijní pojištění a další pojištění



 Jaké mám povinnosti?

– Oznámit změnu nebo zánik pojistného rizika
– Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem)
– Při uplatnění práva na pojistné plnění umožnit šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a doložit požadované doklady
– Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat
– Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody
– Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost

 Další povinností u havarijního pojištění
– Zajistit neprodleně po sjednání prohlídku VINFOTO, byla – li tato povinnost stanovena
 
Vedle výše uvedených povinností jsou účastníci pojištění povinni dodržovat další povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména občanským 
zákoníkem, smlouvou o financování a VPP

 Kdy a jak provádět platby?

  Pojistné za pojištění pojištěného hradí pojišťovně pojistník
 Výše úhrad za pojištění, které hradí klient pojistníkovi, lhůty jejich splatnosti a způsob placení je uveden ve smlouvě o financování 

 

 Kdy pojistné krytí začíná a končí?

  Pojištění se sjednává na dobu, která je uvedena ve smlouvě o financování
 Bližší informace týkající se vzniku a zániku pojištění naleznete ve smlouvě o financování nebo ve VPP

 Jak mohu smlouvu vypovědět?

  Vzhledem k tomu, že se jedná o pojištění sjednané mezi pojišťovnou a pojistníkem, může být pojistná smlouva vypovězena pouze jednou z těchto 
 smluvních stran
 Klient může požádat pojistníka o ukončení pojištění podle podmínek uvedených ve smlouvě o financování
 Bližší informace týkající se zániku pojištění naleznete ve smlouvě o financování nebo ve VPP


