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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pojištění odpovědnosti občanů,
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou psem

Druh pojištění: 017

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou psem je upraveno
příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek
HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito smluvními
ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.
2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobené psem sjednané dle těchto
smluvních ujednání je pojištěním škodovým.

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
1. Toto pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu na
životě, zdraví a majetku jiného, způsobenou psem individuálně
určeným v pojistné smlouvě, která vznikla oprávněné osobě
porušením právní povinnosti, nebo vyplývá z vlastnictví tohoto psa.
2. Pojistná ochrana je za dále uvedených podmínek poskytována rovněž
osobě, které pojištěný svěřil do opatrování psa.

ČLÁNEK 3
POJISTNÁ UDÁLOST
1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit újmu
způsobenou jinému v příčinné souvislosti s činností nebo vztahy
uvedenými v článku 2. těchto ujednání, 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 újmy oprávněný státní orgán, má se za to, že
pojistná událost nastala teprve dnem, kdy nabylo právní moci
rozhodnutí tohoto orgánu, pokud zahrnuje i výši újmy.

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
1. Vedle výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách,
obecná část, se pojištění nevztahuje rovněž na odpovědnost za újmu:
1.1. způsobenou úmyslným jednáním pojištěného nebo jiných osob
z podnětu pojištěného a těchto osob a na odpovědnost za újmu,
která těmto osobám vznikla nesplněním povinnosti k jejímu
odvrácení,
1.2. převzatou nad rámec stanovený právními předpisy,
1.3. za kterou pojištěný odpovídá následkem toho, že strpěl porušení
jemu uložených povinností ze strany třetích osob,
1.4. jejíž příčinou bylo porušení povinnosti pojištěným v době před
uzavřením pojistné smlouvy.
2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost:
2.1. fyzické nebo právnické osoby za škodu způsobenou psem, ke
které došlo při činnosti vykonávané pro pojištěného,
2.2. zaměstnance pojištěného za škodu způsobenou psem, ke které
došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
3. Výluky z pojištění uvedené v odst. 2.1. tohoto článku se nevztahují na
odpovědnost uvedenou v čl. 2. odst. 2 těchto ujednání.
4. Při pojistné události nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout za
pojištěného nebo spolupojištěného plnění v případě újmy:
4.1. za kterou pojištěný odpovídá svému zaměstnanci,
zaměstnavateli, manželu nebo příbuznému v řadě přímé nebo
osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti,
4.2. kterou by jinak byla povinna nahradit, avšak pojištěný bez jejího
souhlasu a vědomí nevznesl námitku promlčení nebo uzavřel
dohodu o narovnání nebo soudní smír,
4.3. na jejíž náhradu byl nárok po právu promlčen a pojištěný se
přesto zavázal ji uhradit.

ČLÁNEK 5
MÍSTO POJIŠTĚNÍ
Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události
a ke vzniku odpovědnosti pojištěného na území České republiky.

ČLÁNEK 6
POJISTNÉ ČÁSTKY A LIMITY PLNĚNÍ
Kategorie pojistných částek

A

B

C

D

Za újmu na zdraví (Kč)

500.000 1.000.000 2.000.000

4.000.000

Za škodu na věci (Kč)

200.000

400.000

800.000

1.500.000

Za finanční škodu (Kč)

20.000

20.000

20.000

20.000
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1. Dohodnuté kategorie uvedou účastníci 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. Ze všech pojistných událostí, k nimž došlo v období jednoho
pojistného období, popř. pojistné doby, je pojistitel povinen v úhrnu
plnit do výše dvojnásobku pojistné částky dohodnuté v pojistné
smlouvě.
4. Pokud je současně uplatněn nárok více pojištěných a úhrn plnění
pojistnou částku přesahuje, odškodní pojistitel nároky poškozených
poměrně.
5. 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
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pokud se k tomu pojistitel v pojistné smlouvě zavázal, nahradí
v souvislosti se škodní události 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 újmy a právní zastoupení před
soudem prvního stupně,
3. které vynaložil pojištěný v souvislosti s mimosoudním projednáváním
nároku na náhradu újmy, pokud je povinen je uhradit.

ČLÁNEK 8
PŘECHOD PRÁV NA POJISTITELE
1. Kromě práv, která na pojistitele přecházejí ze zákona, přechází na něj
i práva, která má pojištěný:
1.1. 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,
1.2. na úhradu nákladů řízení o náhradu újmy, 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.

ČLÁNEK 9
VÝKLAD POJMŮ
V pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do tohoto ujednání
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jim
v tomto článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného.
1. Újmou se rozumí:
a) újma na zdraví a při usmrcení
b) újma na jmění (škoda)
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. Jinou majetkovou újmou (finanční škodou) se rozumí zejména ušlý
zisk a náklady poškozeného, které nejsou, újmou na zdraví, na životě
nebo na věci, ale vznikly v souvislosti s ní (např. storno poplatky za
zrušení zájezdu v důsledku újmy na zdraví, náklady na zakoupení
jízdenky na cestu, kterou neuskutečnil, odtah vozidla atd.).
3. Škoda způsobená úmyslně - škoda na pojištěné věci 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, které mají sílu zákona,
anebo v nerespektování instrukcí či pokynů výrobce věci, popřípadě
jiné oprávněné fyzické či právnické osoby, pokud lze takovou
protiprávnost přičíst pojištěnému.

ČLÁNEK 10
ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ
Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2016.

