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Informační dokument o pojistném produktu

Společnost:  AXA pojišťovna a.s., 
Česká republika

Produkt:  Pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla

Co je předmětem pojištění?
Zákonem stanovená povinnost pojištěného (provozovatele vozidla 
nebo jeho uživatele) nahradit újmu způsobenou provozem 
vozidla uvedeného v pojistné smlouvě třetí osobě.

 Majetková a nemajetková újma způsobená provozem vozidla: 

 •  ublížením na zdraví nebo usmrcením osoby,

 •  ve formě regresní náhrady plynoucí z právní úpravy 
veřejného zdravotního nebo nemocenského pojištění.

 Majetková újma (škoda) způsobená provozem vozidla: 

 •  poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i odcizením 
věci v době, kdy osoba pozbyla schopnost ji opatrovat,

 •  ve formě ušlého zisku,

 •  ve formě nákladů na péči o zdraví zraněného zvířete,

 •  ve formě nákladů na právní zastoupení,

 •  ve formě náhrady nákladů zásahu hasičského záchranného 
sboru nebo jednotek sborů dobrovolných hasičů obce.

Pojištění lze sjednat jako: 

 •  samostatné pojištění odpovědnosti (POV) s možností volby 
limitu pojistného plnění za újmu na zdraví každé poškozené 
osoby/za celkovou škodu na majetku bez ohledu na počet 
poškozených ve výši 35/35 mil. Kč, 70/70 mil. Kč nebo  
140/140 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

Pojištění lze sjednat také jako pojištění odpovědnosti (POV) 
společně s doplňkovými připojištěními (s vzestupnou výší limitů 
pojistného plnění):

 •  POV PLUS – POV (limit 35/35 mil. Kč) s připojištěním úrazu 
řidiče

 •  POV EXTRA – POV (limit 70/70 mil. Kč) s připojištěním úrazu 
řidiče a připojištěním zavazadel

 •  POV PRÉMIUM – POV (limit 140/140 mil. Kč) s doplňkovým 
připojištěním úrazu řidiče, připojištěním zavazadel, 
připojištěním náhradního vozidla a připojištěním vlastní 
totální škody

Součástí výše uvedených variant pojištění (POV, POV PLUS, POV 
EXTRA, POV PRÉMIUM) je připojištění asistenčních služeb 
zdarma. Dále k nim lze sjednat doplňková majetková připojištění 
(připojištění skel, připojištění náhradního vozidla, připojištění 
zavazadel, živelní připojištění, připojištění poškození a střetu se 
zvěří, připojištění odcizení a vandalizmu), připojištění asistence MAX 
nebo doplňkové připojištění osob (úrazové připojištění).

Na co se pojištění nevztahuje?
 Na újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma 

způsobena.

 Na škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena.

 Na jakékoli plnění, ke kterému se pojištěný zavázal nad rámec 
stanovený zákonem.

Existují nějaká omezení  
v pojistném krytí?

 Nehradí se majetková újma, kterou je pojištěný povinen 
nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době 
vzniku škodní události žily ve společné domácnosti, ledaže 
souvisí s újmou, která těmto osobám vznikla ublížením na zdraví.

 Nehradí se majetková újma způsobená vlastníku vozidla nebo 
jeho oprávněnému uživateli tímto vozidlem, které v době 
vzniku škodní události řídila jiná osoba.

 Nehradí se újma způsobená provozem vozidla při jeho účasti 
na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, 
vyjma případů, kdy je řidič při závodu nebo soutěži povinen 
dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.

 V případě střetu vozidel ve vlastnictví stejné osoby se 
škoda vzniklá této osobě hradí pouze tehdy, jestliže vozidla 
mají různé provozovatele a vlastník vozidla není současně 
provozovatelem vozidla, na němž byla škoda způsobena.

 Ve zvláštních případech stanovených zákonem (zejm. úmyslné 
způsobení škody, řízení pod vlivem alkoholu nebo omamné 
nebo psychotropní látky, porušení povinností v případě účasti 
na dopravní nehodě) má pojistitel proti pojištěnému právo na 
náhradu toho, co za něj plnil.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění se vztahuje na škody způsobené provozem vozidla na území České republiky, dalších členských států Evropské unie, dalších států tvořících 

Evropský hospodářský prostor a států stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR. Kompletní přehled států je uveden na zelené kartě. 

Jaké mám povinnosti?
 – V souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy máte povinnost zejména pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojišťovny ohledně skutečností, 

které mají význam pro její rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko a zda a za jakých podmínek je pojistí, a oznámit pojišťovně existenci vícenásobného 
pojištění a podrobností o něm.

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny v jiných dokumentech.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o povinné smluvní pojištění odpovědnosti, které lze sjednat v souvislosti s provozem osobního nebo lehkého 
užitkového vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t s max. počtem sedadel 9 nebo přívěsného vozíku s hmotností do 750 kg.  
Lze jej sjednat samostatně nebo společně s havarijním pojištěním nebo pojištěním úrazu pojistníka.



 – V průběhu trvání pojištění máte povinnost zejména počínat si při svém jednání tak, aby nenastala pojistná událost, tedy aby nedošlo k újmě na životě, 
zdraví nebo vlastnictví jiného. Dále máte povinnost oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu každou změnu údajů uvedených v pojistné smlouvě, 
zejména údajů o držiteli vozidla, způsobu užití vozidla, změnu vašeho trvalého bydliště a kontaktních údajů.

 – V případě vzniku škodní respektive pojistné události musíte zejména splnit povinnost stanovenou zákonem upravujícím provoz na pozemních 
komunikacích sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, policii. Dále máte povinnost bez 
zbytečného odkladu pojišťovnu písemně informovat o vzniku události, případně o skutečnosti, že proti vám bylo v souvislosti s touto událostí uplatněno 
právo na náhradu újmy nebo zahájeno správní nebo soudní řízení.

Kdy a jak provádět platby?
Výše pojistného za pojistné období, jeho splatnost a frekvence platby (čtvrtletní, půlroční, nebo roční) jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pojistné je nezbytné 
hradit ve stanovené výši a termínu na účet pojišťovny a platbu identifikovat variabilním symbolem, kterým je číslo návrhu pojistné smlouvy, respektive 
pojistné smlouvy. Pojistné je možné zaplatit bezhotovostním převodem z účtu nebo složenkou.

Kdy pojistná ochrana začíná a kdy končí?
Pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu ode dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou a pojistná 
ochrana trvá po celou dobu trvání pojištění a zaniká zánikem pojištění z důvodů uvedených v zákoně nebo v pojistné smlouvě, resp. pojistných podmínkách, 
které jsou její součástí. 

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Výpověď

Pojištění můžete vypovědět ve lhůtě, která je k tomu stanovena zákonem, resp. pojistnou smlouvou. V takovém případě pojištění zaniká uplynutím 
výpovědní doby, je-li stanovena, nebo uplynutím pojistného období. Pojištění můžete bez udání důvodu vypovědět ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
uzavření pojistné smlouvy (výpovědní doba je osm dnů), ve lhůtě šest týdnů před koncem pojistného období, nebo do tří měsíců ode dne oznámení 
vzniku pojistné události (výpovědní doba je jeden měsíc). 

Jiné způsoby ukončení smlouvy

Dále můžete ve lhůtě, která je k tomu stanovena zákonem, resp. pojistnou smlouvou odstoupit od pojistné smlouvy. V takovém případě zanikají všechna 
pojištění sjednaná pojistnou smlouvou od počátku a strany si vzájemně vrací plnění. Od pojistné smlouvy, která byla uzavřena výhradně prostřednictvím 
prostředků komunikace na dálku, můžete bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření, nebo ode dne, kdy vám byly k takto 
uzavřené pojistné smlouvě sděleny pojistné podmínky. 

Další důvody zániku pojištění jsou uvedeny v zákoně nebo v pojistné smlouvě, respektive v pojistných podmínkách, které jsou její součástí.




