Všeobecné pojistné podmínky
pro pojištění ﬁnančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel
VPPK 2009/06

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z pojištění ﬁnančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen
„zákon“), těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění ﬁnančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel VPPK 2009/06 (dále i jen
„tyto VPPK“) a ustanoveními pojistné smlouvy.
2. Tyto VPPK jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění ﬁnančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel (dále jen „pojištění přestupků“)
je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění
škodové pro pojistné nebezpečí uvedené v pojistné
smlouvě.
Článek 2
Pojistitel
1. Pojistitelem se rozumí Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1, PSČ 110 00, Česká republika, IČ 60197501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2591 (dále jen „pojišťovna“).
Článek 3
Rozsah pojištění
1. Pojištění přestupků se vztahuje v rozsahu a za podmínek stanovených těmito VPPK na ﬁnanční ztrátu pojištěného vzniklou uhrazením peněžité pokuty
uložené pojištěnému za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
o kterém bylo rozhodnuto pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu v přestupkovém řízení,
pokud spolu s pokutou byl současně pojištěnému
zaznamenán v registru řidičů zákonem stanovený
počet bodů.
2. Pojištění přestupků se vztahuje na:
a) přestupky, které nastanou na území České republiky.
b) osoby, které podléhají tzv. bodovému hodnocení
podle zákona o silničním provozu.
c) škody vzniklé v souvislosti s řízením motorového vozidla, které mělo v den spáchání přestupku
sjednané účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (POV) se Slavia pojišťovnou a.s.
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Článek 4
Počátek, vznik, zánik a změny pojištění
Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné
smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vzniká již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
Pojištění nelze přerušit.
Vedle důvodů uvedených v právních předpisech pojištění přestupků zaniká:
a) uložením sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorového vozidla,
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla
řidiči uložená sankce, při které dosáhl hranice 12
bodů evidovaných Registrem řidičů.
Pokud dojde k zániku pojištění z důvodu, o kterém
pojišťovna nemůže vědět, je pojistník povinen prokázat zánik pojištění neprodleně, nejpozději do 1 měsíce
po tomto zániku. V případě nesplnění této povinnosti je pojišťovna oprávněna požadovat po pojistníku
smluvní pokutu ve výši 20 % výše ročního pojistného
placeného v posledním roce trvání pojištění. Smluvní
pokuta je splatná okamžikem uplynutí lhůty uvedené
v 1. větě.

Článek 5
Pojistné nebezpečí a pojistná událost
1. Pojistným nebezpečím je přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
2. Škodnou událostí je přestupek, se kterým je spojena ﬁnanční újma pojištěného. Pojistnou událostí je
škodná událost, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
3. Pojistnou událostí není událost, ke které došlo
úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím
pojištěného.

Článek 6
Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na:
a) nepřímé škody všeho druhu, například úroky či
ušlý zisk nebo jiné výnosy,
b) pořádkové pokuty a pořádkové sankce,
c) přestupky projednané v blokovém řízení,
d) přestupky spáchané ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického
nápoje, pokud zjištěný obsah alkoholu je nad 0,3
promile nebo užitím jiné návykové látky,
e) jednání, kterým byl současně spáchán trestný čin,
f) odmítnutí podrobit se na výzvu dechové zkoušce
nebo lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li řidič
ovlivněn alkoholem nebo návykovou látkou,
g) jednání, které bodové hodnocení uvedené v silničním zákoně nesankcionuje žádným bodem,
h) jednání, při kterém pojištěný nebyl držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
i) újmu vzniklou v přímé souvislosti s vadou motorového vozidla, která mohla nebo měla být pojištěnému známá.
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Článek 7
Pojistné
Pojistné období je roční. Výše ročního pojistného je
uvedena v pojistné smlouvě. Pojistné se sjednává
jako běžné pojistné a je splatné vždy k prvnímu dni
pojistného období.
Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je
povinen zaplatit pojišťovně smluvní pokutu 0,2 %
za každý den prodlení z dlužné částky, která je
splatná dnem odeslání upomínky o dluhu na pojistném pojistníkovi.
Pojišťovna poskytne bonus za bezeškodní průběh
celého pojištění ve výši 30 % ročního předepsaného pojistného pro další následující pojistné období,
pokud nedošlo k pojistné události v době bezprostředně předcházejícím pojistném období. Pro další pojistné období poskytne pojišťovna při splnění
podmínek věty první bonus ve výši 50 % předepsaného pojistného.
Zanikne-li pojištění před uplynutím doby, za kterou
bylo zaplaceno běžné pojistné, náleží pojišťovně pojistné do konce pojistného období.
Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, není
pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění za přestupky, které vznikly v době prodlení pojistníka.
Článek 8
Limit pojistného plnění a spoluúčast
Limit pojistného plnění je horní hranicí plnění za jednu a všechny škody, ke kterým dojde v době jednoho pojistného roku.
Dojde-li v průběhu pojistného roku k vyčerpání limitu pojistného plnění, je možné po dohodě s pojišťovnou pro zbytek pojistného roku limit pojistného
plnění obnovit do původní výše doplatkem ve výši
ročního pojistného.
Limit pojistného plnění je uveden v pojistné smlouvě.
Výše spoluúčasti pojištěného na škodě (dále jen
„spoluúčast“) je uvedena v pojistné smlouvě.
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Článek 9
Pojistné plnění
1. Výše pojistného plnění se rovná výši uložené peněžité pokuty po odečtení spoluúčasti.
2. Spoluúčast odečítá pojišťovna ze škody při každé
pojistné události.
Článek 10
Další plnění pojišťovny
1. U pojištění přestupků pojišťovna uhradí náklady
přestupkového řízení, pokud je pravomocným rozhodnutím správního orgánu tato povinnost uložena
pojištěnému.
2. Pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši nákladů,
které je podle zákona povinen vynaložit řidič nebo
provozovatel vozidla v souvislosti se zajištěním zabránění v jízdě motorovému vozidlu.
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Článek 11
Povinnosti pojistníka, pojištěného a pojišťovny
Kromě povinností stanovených právními předpisy,
má pojistník dále tyto povinnosti:
a) umožnit pojišťovně posoudit rozsah pojistného
nebezpečí, předložit k nahlédnutí potřebnou dokumentaci, předložit pojišťovně výpis údajů pojištěného z registru řidičů nebo zmocnit pojišťovnu k jeho obstarání,
b) pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné
dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění; to platí i při změně pojištění,
c) bez zbytečného odkladu sdělit pojišťovně změnu
nebo zánik pojistného nebezpečí,
d) oznámit pojišťovně do 15 dnů všechny změny týkající se sjednaného pojištění, které během trvání
pojištění nastanou, zejména ty skutečnosti, které
jsou uvedeny v pojistné smlouvě nebo na něž byl
tázán při sjednání pojištění,
e) neprodleně oznámit (telefonicky popř. faxem
nebo mailem a následně vždy písemně), že nastala škodní událost, podat pravdivé vysvětlení
o vzniku a rozsahu následků této události a postupovat v souladu se zněním smlouvy a požadavky pojišťovny, vyjádřit se ke vzniku přestupku
a výši uložené pokuty nebo ﬁnanční újmy,
f) předložit pojišťovně rozhodnutí správního orgánu
a další doklady vztahující se k ﬁnanční újmě, zejména doklad o zaplacení pokuty,
g) umožnit pojišťovně nebo pojišťovnou pověřené
osobě šetření o příčinách škody, a okolností rozhodných pro posouzení nároků na plnění a jeho
výši, včetně pořízení fotodokumentace atd. Podat pravdivá vysvětlení a předložit potřebné doklady, které si pojišťovna vyžádá, a umožnit pojišťovně pořízení jejich kopií. Pojištěný je povinen
strpět případné ověřování pravdivosti uvedených
údajů při šetření škody u jiných právnických resp.
fyzických osob,
h) vědomě se nevyhýbat projednávanému správnímu řízení,
i) oznámit pojišťovně, že uzavřel další pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí, sdělit jméno pojistitele a výši pojistné částky, resp. limitu plnění,
j) sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že
v souvislosti se škodní událostí bylo proti pojištěnému zahájeno trestní, přestupkové či jiné obdobné řízení, a informovat jej o průběhu a výsledcích tohoto řízení,
k) v řízeních postupovat v souladu s pokyny pojišťovny, zejména se nesmí bez jejího písemného
souhlasu zavázat k náhradě promlčené sankce;
v opačném případě má pojišťovna právo odmítnout pojistné plnění,
l) je povinen využít všech procesních možností
na svou obhajobu, dostavit se k přestupkovému
jednání a sdělit v řízení vše, co je mu známo a co
může sloužit jeho vyvinění,
m) v případě rozhodnutí, které ho uznává vinným
z přestupku, je povinen podat opravný prostředek, pokud se s pojišťovnou nedohodne jinak,
n) plnit další povinnosti uložené v pojistné smlouvě.
Povinnosti pojistníka se přiměřeně vztahují i na pojištěného.
Pojišťovna má vedle povinností stanovených zákonem dále tyto povinnosti:
a) projednat s oprávněnou osobou výsledky šetření nutného ke zjištění rozsahu a výše plnění nebo
mu je písemně sdělit,
b) vrátit na požádání originály dokladů, které byly
pojišťovně předloženy,
c) umožnit pojištěnému nahlédnutí do podkladů,
které pojišťovna soustředila v průběhu šetření,
a pořídit si jejich kopii.
Pokud mělo porušení povinností uvedených v obecně závazných právních předpisech, v těchto VPPK
nebo v ujednání v pojistné smlouvě vliv na zjištění
nebo určení výše pojistného plnění či na znemožnění nebo ztížení šetření pojišťovny, může pojišťovna pojistné plnění snížit přiměřeně rozsahu a závažnosti porušení povinností.

Článek 12
Výklad pojmů
1. Pojistník je fyzická nebo právnická osoba.
2. Pojištěný je fyzická osoba, která podléhá bodovému hodnocení porušení pravidel podle silničního
zákona.
3. Oprávněná osoba je pojištěný.
4. Pokuta je majetková sankce, uložena na základě přestupkového zákona za přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
5. Zákaz činnosti je sankce uložená na základě přestupkového zákona za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
6. Řízení je blokové nebo přestupkové řízení vedené proti pojištěnému podle zákona o přestupcích
za porušení pravidel silničního provozu.
7. Finanční újma je majetková sankce způsobená pojištěnému v důsledku pojistného nebezpečí.
8. Zákon o silničním provozu nebo silniční zákon je zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9. Přestupkový zákon je zákon č. 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
10. Bodové hodnocení je systém sledování přestupků
upravený silničním zákonem.

11. Registr řidičů je informační systém, ve kterém je vedena evidence údajů o řidičích; jeho právní úpravu
obsahuje silniční zákon.
12. Přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích je přestupek uvedený
v § 22 přestupkového zákona.
13. Přestupkové řízení je řízení upravené přestupkovým
zákonem.
14. Blokové řízení je řízení upravené přestupkovým
zákonem.
Článek 13
Doručování písemností
1. Písemnosti pojišťovny určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se doručují prostřednictvím poštovního doručovatele (dále jen „pošta“) na korespondenční adresu uvedenou v pojistné
smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou pojišťovně adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemnosti
mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojišťovny nebo jinou pojišťovnou pověřenou osobou,
v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.
2. Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení
podle dalších odstavců, patnáctý den po odeslání

zásilky. Písemnost pojišťovny odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje
za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená
příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému
příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.
3. Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti,
považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy
bylo její převzetí adresátem odepřeno.
4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou
s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě (určené právním předpisem
o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se
v místě doručení nezdržoval.
5. Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných
důvodů než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího
vrácení pojišťovně.
Článek 14
Účinnost
1. Tyto VPPK nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2009.

