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Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Pojištění je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti VPPO2014, těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro
pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě DPPOO 2018 a pojistnou smlouvou, které spolu tvoří nedílnou součást.
2. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
3. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě lze sjednat jako připojištění k pojištění domácnosti.
Článek 2

Místo pojištění
Podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění je, že újma i její příčina nastaly na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Článek 3

Rozsah pojištění
1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného v běžném občanském životě.
2. Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu, která vznikla pojištěné (nebo oprávněné) osobě:
a) při běžné občanské činnosti pojištěného.
b) při nakládání (zacházení) s věcí, která podle své povahy, určení a ceny je součástí běžného vybavení domácnosti pojištěného.
c) při provozu domácnosti.
d) při rekreačním provozování sportu.
e) při činnosti související s vlastnictvím nebo chovem domácích a drobných hospodářských zvířat, včetně koní a skotu, s výjimkou divokých
a exotických zvířat a zvířat chovaných k výdělečným účelům.
3. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou psem pojištěného, ať již byl pod dohledem pojištěného nebo pod
dohledem osoby, které pojištěný zvíře svěřil. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou psem při výkonu
práva myslivosti nebo při služebním výkonu.
4. Ve stejném rozsahu jako pojištěnému je pojistná ochrana poskytována manželu a druhu pojištěného a jejich nezletilým dětem a osvojencům,
pokud s pojištěným bez přerušení žijí ve společné domácnosti po dobu nejméně 3 měsíců; zletilým dětem pojištěného je pojistná ochrana
poskytována po dobu přípravy na povolání, maximálně do věku 26 let.
5. Pojištění se vztahuje rovněž na občanskoprávní odpovědnost fyzické osoby neuvedené v pojistné smlouvě:
a) která je zaměstnána v domácnosti pojištěného na základě pracovní smlouvy, pokud škodu způsobila zaviněným porušením povinností při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
b) které pojištěný svěřil byt, aby jej bezúplatně po přechodnou dobu opatrovala nebo v něm vykonávala běžnou údržbu, pokud tato osoba újmu
způsobila zaviněným porušením právní povinnosti při výše uvedené činnosti.
c) které pojištěný svěřil do opatrování zvířata uvedená v odst. 2 písm. e) tohoto článku, aby je v rámci sousedské výpomoci bezúplatně po
přechodnou dobu opatrovala a starala se o ně.
Článek 4

Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného uhradit újmu způsobenou jinému v příčinné souvislosti s činností uvedenými v článku 3. těchto
DPPOO 2018, jestliže k újmě došlo v době trvání pojištění a pojištěný je za ní odpovědný, protože porušil právní povinnost stanovenou právním
řádem České republiky.
2. Rozhoduje-li o náhradě škody orgán veřejné moci či jiný příslušný orgán, platí, že pojistitel je povinen plnit teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto
orgánu nabylo právní moci, pokud zahrnuje i výši újmy.

Článek 5

Výluky z pojištění
1. Vedle výluk uvedených ve VPPO 2014 se pojištění rovněž nevztahuje na povinnost nahradit újmu:
a) způsobenou úmyslným jednáním pojištěného nebo jiných osob z podnětu pojištěného a těchto osob.
b) která osobám uvedeným v předchozím odstavci a) vznikla neplněním povinnosti k odvrácení vzniku újmy.
c) převzatou nad rámec stanovený právním řádem.
d) za kterou pojištěný odpovídá následkem toho, že strpěl porušení jemu uložených povinností ze strany třetích osob.
e) jejíž příčinou bylo porušení povinnosti pojištěným v době před uzavřením pojistné smlouvy.
f) způsobenou provozem motorového vozidla, motorového i nemotorového plavidla, letadla nebo jiného létajícího zařízení.
g) kterou pojištěný způsobil jinému zaviněným porušením povinnosti při výkonu práva myslivosti.
h) kterou pojištěný způsobil jinému protiprávním nakládáním se střelnou zbraní.
i) za kterou pojištěný odpovídá v důsledku aktivní závodní činnosti na dostizích, závodech a sportovních podnicích všeho druhu, jakož i na
přípravě k nim.
j) zavedením škodlivých látek do vody nebo na vodu, zejména odkapáváním nebo únikem olejů, nafty nebo jiné hygienicky závadné kapaliny,
a jakoukoliv jinou škodu vzniklou na životním prostředí.
k) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin nebo porušením právních předpisů upravujících šlechtění
a plemenitbu zvířat nebo rostlin.
2. Pojištění se nevztahuje na:
a) povinnost podnikatele nahradit újmu vzniklou jeho zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé
souvislosti s ním; to neplatí, jde-li o vztahy uvedené v čl. 3 odst. 5 písm. a).
b) náhradu újmy, která pojištěnému vznikla porušením povinností vyplývajících ze zastávané funkce v obchodní společnosti nebo jiné právnické
osobě.
c) újmu způsobenou chovaným zvířetem pojištěným pro účely podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit újmu:
a) na věcech, které pojištěný dodal jinému, pokud ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné jakosti, a na věcech, na kterých pojištěný
prováděl dojednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena; to neplatí, jde-li o činnost prováděnou ve
smyslu čl. 3 odst. 5 písm. b) a c).
b) která vyplývá z vlastnictví, držby, nájmu a jakéhokoliv jiného užívacího titulu nemovitosti,
c) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá nebo je má u sebe. Dále na věcech, které nejsou ve
vlastnictví pojištěného, které však pojištěný převzal za účelem jejich zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí
odborné pomoci, dojde-li k jejich poškození, zničení nebo odcizení; také dále na věcech, které pojištěný přepravuje dopravním prostředkem
provozovaným ve vlastní režii mimo rámec přepravních smluv.
4. Při pojistné události nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout za pojištěného plnění v případě újmy:
a) za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo příbuznému v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti
a spolupojištěným osobám uvedeným v čl. 3 odst. 4 a 5.
b) kterou by jinak byla povinna nahradit, avšak pojištěný bez jejího souhlasu a vědomí nevznesl námitku promlčení nebo uzavřel dohodu
o narovnání nebo soudní smír.
c) na jejíž náhradu byl nárok po právu promlčen a pojištěný se přesto zavázal ji uhradit.
d) na věcech, za které pojištěný odpovídá v důsledku pozvolného působení teploty, plynů, vlhkosti, par, usazenin, odpadních vod, tvoření plísně
a houby, klesání půdy a na ní umístěného zařízení nebo jeho části, sesuvy půdy, otřesů v důsledku demoličních prací, v důsledku záplavy
stojatými nebo volně tekoucími vodami.
e) na movitých a nemovitých věcech, které pojištěný užívá protiprávně.
f) na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách způsobenou zvířaty ve vlastnictví nebo opatrování pojištěného.
5. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené přímo nebo nepřímo nebo v souvislosti s:
a) válečnými událostmi všeho druhu, vnitřními nepokoji, revolucí, povstáním, státním převratem, vyhlášením výjimečného stavu a jinými
ozbrojenými střety všeho druhu.
b) teroristickými akcemi, kterými se rozumí jakákoliv činnost osob nebo skupin osob vedoucí k dosažení politických, etnických, náboženských,
ideologických nebo podobných cílů, která šíří strach či paniku u obyvatelstva nebo skupiny obyvatelstva, a tím působí na vládní nebo státní
instituce.
6. Při pojistné události nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout za pojištěného plnění za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí či jeho
složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů). Za škodu způsobenou znečištěním životního
prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku
kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk).
7. Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu:
a) vzniklou v důsledku požití nebo aplikace alkoholu, drog nebo jiných psychotropních a omamných látek.
b) způsobenou úmyslně, hrubou nedbalostí, ze svévole nebo škodolibosti.

Článek 6

Pojistné částky a limity plnění
Limity plnění (Kč)

Pojistěná rizika

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

1.000.000,- Kč

3.000.000,- Kč

5.000.000,- Kč

Škoda na věci

400.000,- Kč

1.200.000,- Kč

2.000.000,- Kč

Finanční škoda

20.000,- Kč

20.000,- Kč

20.000,- Kč

Újma na zdraví

1. Dohodnutá kategorie je uvedena v pojistné smlouvě.
2. Z jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit do výše pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění
poskytnutých z jedné pojistné události, nebo z více časově spolu souvisejících pojistných událostí.
3. Pokud je současně uplatněn nárok více pojištěných a úhrn plnění pojistnou částku přesahuje, odškodní pojistitel nároky poškozených poměrně.
4. Uplatnilo-li nárok na plnění z jedné pojistné události více poškozených, odečítá se spoluúčast pouze jednou a spoluúčast se mezi poškozené
rovnoměrně rozdělí.
Článek 7

Pojištěné procesní náklady
Pokud se k tomu pojistitel v pojistné smlouvě zavázal, nahradí v souvislosti se škodní událostí za pojištěného náklady:
1. které odpovídají nejvýše mimosoudní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení,
vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodní událostí; obdobné náklady před odvolacím soudem nahradí pojistitel jen tehdy, jestliže se
k jejich úhradě zavázal.
2. občanského soudního řízení o náhradě škody a právní zastoupení před soudem prvního stupně, pokud bylo nutné k zjištění odpovědnosti
pojištěného nebo výše škody, je-li pojištěný povinen tyto náklady uhradit.
3 .které vynaložil pojištěný v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody, pokud je povinen je uhradit.
4. Pokud je pojištěný povinen uhradit škodu přesahující pojistnou částku, hradí pojistitel procesní náklady snížené v poměru pojistné částky,
k celkové výši škodních nároků.
5 .Pojištěný má povinnost v řízení o náhradě škody postupovat v souladu s pokyny pojistitele.
Článek 8

Přechod práv na pojistitele
1. Kromě práv, která na pojistitele přecházejí ze zákona, přechází na něj i práva, která má pojištěný:
a) vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu či zastavení jeho výplaty, pokud za pojištěného
tuto částku zaplatil nebo za něj vyplácí důchod.
b) na úhradu nákladů řízení o náhradu škody, které byly pojištěnému přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za pojištěného zaplatil.
2. Pojištěný je povinen bez prodlení pojistiteli oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v odst. 1 tohoto článku a odevzdat doklady
potřebné k uplatnění těchto práv.
3. Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění, jestliže povinnost nahradit újmu vznikla pojištěnému při
činnosti, kterou pojištěný vykonával bez povolení.
Článek 9

Výklad pojmů
1. Újmou se rozumí:
a) újma na zdraví a při usmrcení.
b) újma na věci a jmění.
c) jiná majetková újma vyplývající z újmy podle bodu a) a b)včetně náhrady nákladů, vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči
v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

2. Finanční škodou se rozumí zejména ušlý zisk a náklady poškozeného, které nejsou škodou na zdraví, na životě nebo na věci, ale vznikly
v souvislosti s ní (např. náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní vozidlo, stornopoplatky za zrušení zájezdu v důsledku škody na
zdraví).
3. Pojištění škodové je pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu vyrovnání úbytku majetku vzniklého v důsledku pojistné události.
4. Podnikání je soustavná činnost prováděná pojištěným nebo osobami uvedenými v čl. 3 odst. 4 těchto ujednání samostatně, vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
5. Škoda způsobená úmyslně je škoda způsobená úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které lze přičíst pojištěnému. Škoda je
způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody spočívá ve vědomém nedodržení právních předpisů, technologické kázně a závazných norem,
anebo v nerespektování instrukcí či pokynů oprávněné osoby, pokud lze takovou protiprávnost přičíst pojištěnému.
6. Domácí zvíře a drobná hospodářská zvířata – drůbež, králík, včely, kočka, prase, koza, kůň, hovězí dobytek, ovce.
Článek 10

Závěrečná ustanovení
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě DPPOO 2018 nabývají platnosti
a účinnosti 1. 7. 2018.

