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DoplÀkové pojistné podmínky
poji‰tûní koãek DPPKK 1

âÁST I.
V·EOBECNÁ USTANOVENÍ
âlánek 1
Úvodní ustanovení
Tyto DoplÀkové pojistné podmínky poji‰tûní koãek DPPKK 1
(dále jen „doplÀkové pojistné podmínky“) doplÀují ustanovení V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek poji‰tûní zvíﬁat v zájmovém chovu VPPZZ 2007 (dále jen „v‰eobecné pojistné
podmínky“).

âlánek 2
Poji‰tûní koãek
1. Poji‰tûní koãek (dále jen „poji‰tûní“) mÛÏe obsahovat
následující jednotlivá poji‰tûní:
a) poji‰tûní léãení úrazu nebo nemoci (dále jen „typ poji‰tûní L“);
b) poji‰tûní uhynutí nebo utracení (dále jen „typ poji‰tûní P“);
c) poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu (dále jen „typ poji‰tûní O“).
2. Poji‰tûní se vztahuje na koãku uvedenou v pojistné
smlouvû (dále jen „poji‰tûná koãka“) a na pojistná nebezpeãí vymezená sjednan˘m typem poji‰tûní, vyznaãen˘m v pojistné smlouvû.
3. Poji‰tûná koãka musí b˘t trvale oznaãena mikroãipem,
pﬁípadnû tetováním. Pﬁi sjednání poji‰tûní typu L nebo P
musí poji‰Èovaná koãka dále splÀovat tyto podmínky:
a) b˘t mlad‰í neÏ 8 let;
b) b˘t v dobû sjednání poji‰tûní zdráva, b˘t chována
v odpovídajících zoohygienick˘ch podmínkách a b˘t
udrÏována v imunitû pravideln˘m oãkováním;
c) pro sjednání typu P musí jít o koãku s prÛkazem pÛvodu.

12. ·koda je zpÛsobena úmyslnû, jestliÏe byla zpÛsobena
úmysln˘m konáním nebo úmysln˘m opomenutím, které
lze pﬁiãíst poji‰tûnému, jeho statutárnímu zástupci nebo
kompetentnímu ﬁídícímu pracovníkovi, nebo jednáním,
o kterém tyto osoby vûdûly. Pﬁi dodávkách vûcí nebo pﬁi
dodávkách prací je ‰koda zpÛsobena úmyslnû také tehdy, kdyÏ poji‰tûn˘, jeho statutární zástupce nebo kompetentní ﬁídící pracovník vûdûl o závadách vûcí nebo sluÏeb. ·koda je zpÛsobena úmyslnû také tehdy, jestliÏe
pÛvod ‰kody spoãívá v tom, Ïe poji‰tûn˘, jeho statutární
zástupce nebo kompetentní ﬁídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro poji‰tûného ãinná úmyslnû
nedodrÏela právní pﬁedpisy a závazné normy pro v˘robu,
prodej a distribuci v˘robkÛ nebo Ïe fyzická nebo právnická osoba pro poji‰tûného ãinná úmyslnû nedodrÏela
instrukce a pokyny poji‰tûného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního ﬁídícího pracovníka.
13. Îivotním prostﬁedím se rozumí v‰e, co vytváﬁí pﬁirozené podmínky existence organismÛ vãetnû ãlovûka a je
pﬁedpokladem jejich dal‰ího v˘voje. Jeho sloÏkami jsou
zejména ovzdu‰í, voda, horniny, pÛda, organismy, ekosystémy a energie.
14. Ekologickou újmou se rozumí ztráta nebo oslabení pﬁirozen˘ch funkcí ekosystémÛ, vznikající po‰kozením jejich sloÏek nebo naru‰ením vnitﬁních vazeb a procesÛ
v dÛsledku lidské ãinnosti.
15. UÏíváním vûci se rozumí stav, kdy poji‰tûn˘ má vûc movitou ãi nemovitou (nikoliv právo uÏívání prostor v nemovité vûci) ve své moci a vyuÏívá její uÏitné vlastnosti.
16. Finanãní ‰kodou se rozumí jiná majetková újma, která
vznikla jinak neÏ úrazem, jin˘m po‰kozením zdraví, po‰kozením, zniãením nebo pohﬁe‰ováním vûci.

âlánek 4
Závûreãná ustanovení

b) v dÛsledku poru‰ení zákona na ochranu zvíﬁat proti
t˘rání vlastníkem (chovatelem, o‰etﬁovatelem, zamûstnancem) nebo ãlenem jeho rodiny nebo poru‰ení pﬁedpisÛ o veterinární péãi a v dÛsledku zákroku,
kter˘ provedla osoba bez oprávnûní k v˘konu;
c) v dÛsledku pﬁíãin, k nimÏ do‰lo pﬁed poãátkem poji‰tûní;
d) v dobû do dosaÏení tﬁí mûsícÛ vûku poji‰tûné koãky;
e) v dÛsledku dûdiãné nemoci, v˘vojové nebo vrozené
vady;
f) v dÛsledku chronického onemocnûní, s v˘jimkou pﬁípadu uvedeného v ãlánku 1 bodu 2 písm. c) tohoto
oddílu doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek;
g) v dÛsledku preventivních a kosmetick˘ch zákrokÛ;
h) v dÛsledku parazitózy;
i) v dobû do 30 dnÛ od poãátku poji‰tûní.
2. Z poji‰tûní nejsou hrazeny náklady vynaloÏené na:
a) hospitalizaci a dopravu poji‰tûné koãky, s v˘jimkou
nezbytné hospitalizace po veterinárním zákroku
v délce nejv˘‰e dvou dnÛ, pﬁiãemÏ náklady na potravu v rámci hospitalizace nejsou hrazeny;
b) preventivní nebo kosmetické veterinární zákroky, na
antiparazitární preparáty vãetnû preventivních;
c) odstranûní vnûj‰ích parazitÛ (blechy, klí‰Èata apod.)
a na odãervení;
d) o‰etﬁení a léãení nemocí chrupu a ostatní zubolékaﬁské zákroky;
e) léãbu spojenou s graviditou a porodem poji‰tûné koãky;
f) potravu poji‰tûné koãky vãetnû veterináﬁem stanovené dietní potravy, a to ani v rámci léãby;
g) léãbu koÏních onemocnûní;
h) nadstandardní veterinární zásahy, které nejsou nezbytné pro léãení stavu poji‰tûné koãky vyÏadujícího
okamÏité veterinární o‰etﬁení;
i) oãkování nebo kastraci (sterilizaci);
j) léãbu následkÛ úrazu, která byla zahájena pozdûji neÏ
jeden t˘den po úrazu poji‰tûné koãky.

âlánek 3
V˘kladová ustanovení

Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dne
1. 10. 2008.

âlánek 3
Limit plnûní

1. Vûkem koãky se rozumí doba od data narození poji‰tûné koãky. Nezná-li pojistník pﬁesné datum narození koãky, uvede pouze rok jejího narození a za datum narození
se pro úãely tohoto poji‰tûní povaÏuje 1. ãervenec tohoto roku.

âÁST II.
ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ

Limit plnûní uveden˘ v pojistné smlouvû pro typ poji‰tûní L je
limitem plnûní za v‰echny pojistné události nastalé z tohoto
poji‰tûní v období dvanácti po sobû jdoucích mûsícÛ od poãátku poji‰tûní nebo jeho v˘roãního dne.

ODDÍL A
POJI·TùNÍ TYPU L –
POJI·TùNÍ LÉâENÍ ÚRAZU NEBO NEMOCI

âlánek 4
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného

2. Utracením koãky se rozumí její ‰etrné usmrcení v dÛsledku nûkteré z pﬁíãin uveden˘ch v pojistné smlouvû
provedené tehdy, jestliÏe hrozí její uhynutí a léãba má
nepﬁíznivou prognózu. Koãka musí b˘t pﬁed utracením
vy‰etﬁena veterinárním lékaﬁem.
3. Úrazem se rozumí náhlé po‰kození organismu koãky
vnûj‰ími fyzikálními nebo chemick˘mi vlivy nebo vlastní tûlesnou silou, které zpÛsobuje závaÏné poruchy dÛleÏit˘ch
orgánÛ a jejich funkcí. Za úraz se v‰ak nepovaÏuje takové
po‰kození organismu koãky, ke kterému do‰lo pﬁi veterinární léãbû nebo provádûní jiného veterinárního zákroku.
4. Porodní ‰kodou se rozumí akutní porucha zdravotního
stavu poji‰tûné koãky v souvislosti s porodem pﬁímo
ohroÏující její Ïivot.
5. Veterinárním lékaﬁem je veterinární lékaﬁ odbornû
zpÛsobil˘ vykonávat veterinární léãebnou a preventivní
ãinnost na základû osvûdãení podle zvlá‰tního právního
pﬁedpisu.
6. Nutn˘m, pﬁimûﬁen˘m a úãelnû veden˘m léãením
stavu poji‰tûné koãky vyÏadujícího bezodkladné
veterinární o‰etﬁení se rozumí provedení standardních
veterinárních úkonÛ za pouÏití standardních léãiv a materiálÛ, v cenách obvykl˘ch pro danou lokalitu a období,
které bezprostﬁednû souvisejí se zvládáním akutního stavu postiÏené koãky.
7. Stavem koãky vyÏadujícím bezodkladné veterinární o‰etﬁení se rozumí takov˘ stav koãky postiÏené úrazem nebo propuknutím onemocnûní, kter˘ ji mÛÏe ohrozit na Ïivotû a kter˘ vyÏaduje okamÏitou veterinární
léãbu.
8. V˘roãním dnem poãátku poji‰tûní se rozumí den, kter˘ se ãíslem dne v mûsíci a pojmenováním mûsíce shoduje se dnem poãátku poji‰tûní.
9. Chovatelem je ten, komu byla poji‰tûná koãka vlastníkem svûﬁena k opatrování.
10. Po‰kozením vûci se rozumí zmûna stavu vûci, kterou je
objektivnû moÏno odstranit opravou nebo taková zmûna
stavu vûci, kterou objektivnû není moÏno odstranit opravou, pﬁesto v‰ak je pouÏitelná k pÛvodnímu úãelu.
11. Zniãením vûci se rozumí zmûna stavu vûci, kterou objektivnû není moÏno odstranit opravou, a proto vûc jiÏ
nelze dále pouÏívat k pÛvodnímu úãelu.

âlánek 1
Pojistná událost, pojistná nebezpeãí
1. Pro typ poji‰tûní L je pojistnou událostí nezbytné veterinární léãení poji‰tûné koãky ve stavu vyÏadujícím bezodkladné veterinární o‰etﬁení, zpÛsobeném nûkter˘m z pojistn˘ch nebezpeãí uveden˘ch v bodu 2 tohoto ãlánku,
za podmínek uveden˘ch v tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch
podmínkách.
2. Pojistn˘m nebezpeãím je:
a) úraz poji‰tûné koãky;
b) nechronické akutní onemocnûní poji‰tûné koãky;
c) první vzplanutí onemocnûní, které je pozdûji diagnostikováno jako chronické a které se pﬁedtím u poji‰tûné koãky neprojevilo.
3. Datem vzniku pojistné události je první vy‰etﬁení veterinárním lékaﬁem v souvislosti s pojistn˘m nebezpeãím
uveden˘m v bodu 2 tohoto ãlánku.

1. Vedle povinností uveden˘ch v ãlánku 12 v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek je pojistník, poji‰tûn˘ povinen chovat poji‰tûnou koãku v odpovídajících zoohygienick˘ch
podmínkách, udrÏovat poji‰tûnou koãku v imunitû pravideln˘m oãkováním a dodrÏovat dal‰í pﬁedpisy o veterinární péãi a zákon na ochranu zvíﬁat proti t˘rání.
2. V pﬁípadû pojistné události je poji‰tûn˘ povinen:
a) oznámit bezodkladnû poji‰Èovnû, nejpozdûji v‰ak do
tﬁí dnÛ, zahájení léãení stavu poji‰tûné koãky vyÏadujícího bezodkladné veterinární o‰etﬁení s uvedením
názvu a adresy veterinárního pracovi‰tû;
b) pﬁedloÏit poji‰Èovnû ve‰keré doklady, které si poji‰Èovna vyÏádala jako nezbytné pro ‰etﬁení pojistné události
(tj. zejména oãkovací prÛkaz, osvûdãení o pﬁíãinû pojistné události, úãetní doklady za léãbu poji‰tûné koãky
s uvedením anamnézy potvrzující stav vyÏadující bezodkladné veterinární o‰etﬁení, diagnózy, pﬁípadnû
pﬁedpokládané diagnózy, se specifikací proveden˘ch
zákrokÛ na poji‰tûné koãce a uvedením ãísla mikroãipu, pﬁípadnû vytetovaného ãísla, léãené koãky).

4. Poji‰tûní se vztahuje na náklady vynaloÏené na nezbytnû
nutné, pﬁimûﬁené a veterinárním lékaﬁem úãelnû vedené
léãení stavu poji‰tûné koãky vyÏadujícího bezodkladné
veterinární o‰etﬁení:
a) zpÛsobeného úrazem za dobu nejv˘‰e 60 dnÛ od
vzniku pojistné události a na náklady na odnûtí osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci zde
uvedené léãby, nebo
b) zpÛsobeného onemocnûním uveden˘m v bodu 2
písm. b) nebo c) tohoto ãlánku za dobu nejv˘‰e 30
dnÛ od vzniku pojistné události.

3. Doklady uvedené v bodu 2 písm. b) tohoto ãlánku je poji‰tûn˘ povinen poskytnout poji‰Èovnû ve lhÛtû do tﬁí dnÛ
od ukonãení léãení poji‰tûné koãky. Trvá-li léãení úrazu
poji‰tûné koãky déle neÏ 60 dnÛ, je poji‰tûn˘ povinen
poskytnout tuto dokumentaci do tﬁí dnÛ po uplynutí lhÛty 60 dnÛ od vzniku pojistné události, v pﬁípadû trvání
léãby nemoci poji‰tûné koãky déle neÏ 30 dnÛ od vzniku
pojistné události do tﬁí dnÛ po uplynutí lhÛty 30 dnÛ od
vzniku pojistné události.

5. Poji‰tûní se vztahuje pouze na veterinární péãi poskytnutou na území âeské republiky.

âlánek 5
Plnûní poji‰Èovny

âlánek 2
Speciální v˘luky z poji‰tûní
1. Vedle obecn˘ch v˘luk uveden˘ch v ãlánku 8 v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek se poji‰tûní dále nevztahuje na
události, k nimÏ do‰lo:
a) v dÛsledku úmyslného jednání vlastníka (chovatele,
o‰etﬁovatele, zamûstnance) nebo ãlena jeho rodiny;

1. Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní, uhradí poji‰Èovna poji‰tûnému, není-li v dal‰ích bodech tohoto ãlánku
uvedeno jinak, 70 % prokazatelnû vynaloÏen˘ch nákladÛ na léãení poji‰tûné koãky v dÛsledku pojistné události
uvedené v ãlánku 1 tohoto oddílu doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek, nejv˘‰e v‰ak limit plnûní uveden˘ v pojistné smlouvû.
2. V pﬁípadû pojistné události v dÛsledku pojistného nebezpeãí uvedeného v ãlánku 1 bodu 2 písm. b) nebo c)
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tohoto oddílu doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek se
u poji‰tûné koãky star‰í neÏ 10 let za kaÏd˘ zapoãat˘ dal‰í rok vûku sniÏuje procentní podíl uhrazovan˘ch prokazatelnû vynaloÏen˘ch nákladÛ na léãení nemoci poji‰tûné
koãky uveden˘ v bodu 1 tohoto ãlánku o dal‰ích 10 %.
3. Do‰lo-li k uhynutí nebo utracení koãky poji‰tûné typem
poji‰tûní L a souãasnû i typem poji‰tûní P v dobû do 60
dnÛ od zahájení léãení jejího stavu vyÏadujícího bezodkladné veterinární o‰etﬁení, vzniklého v dÛsledku pojistného nebezpeãí, poskytne poji‰Èovna plnûní pouze z toho typu poji‰tûní P nebo L, z nûhoÏ vychází vy‰‰í pojistné
plnûní, s v˘jimkou pﬁípadÛ, kde není Ïádná souvislost
mezi uhynutím nebo utracením a léãen˘m stavem poji‰tûné koãky.
4. Poji‰Èovna má právo sníÏit plnûní, jestliÏe pojistník nebo
poji‰tûn˘ poru‰il povinnosti uloÏené mu v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami, tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi
podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

âlánek 6
ZachraÀovací náklady
V pﬁípadû vzniku práva na zachraÀovací náklady poji‰Èovna
uhradí úãelnû vynaloÏené zachraÀovací náklady ve smyslu
ãlánku 11 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek do v˘‰e 5 % z limitu plnûní sjednaného pro tento typ poji‰tûní. ZachraÀovacími náklady nejsou náklady spojené s veterinární péãí, hospitalizací, dopravou, v˘Ïivou a o‰etﬁováním poji‰tûné koãky.

ODDÍL B
POJI·TùNÍ TYPU P –
POJI·TùNÍ UHYNUTÍ NEBO UTRACENÍ
âlánek 1
Pojistná událost, pojistná nebezpeãí
1. Pojistnou událostí se rozumí uhynutí nebo utracení poji‰tûné koãky v dÛsledku pÛsobení pojistn˘ch nebezpeãí vyjmenovan˘ch v bodu 2 tohoto ãlánku, ke kterému do‰lo
v dobû trvání poji‰tûní.
2. Typ poji‰tûní P se vztahuje na uhynutí nebo utracení poji‰tûné koãky v dÛsledku nûkterého z tûchto pojistn˘ch
nebezpeãí:
a) nákaza, infekãní nemoc, neinfekãní získaná nemoc;
b) úraz, operace, porodní ‰koda;
c) akutní otrava exogenními jedovat˘mi látkami pﬁijat˘mi do organismu z vnûj‰ího prostﬁedí, prokázaná vy‰etﬁením ve státním veterinárním ústavu; za otravu se
nepovaÏují kumulace toxick˘ch látek v tûle koãky, autointoxikace organismu a chronické otravy.
3. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se
vztahuje na události, které nastaly na území âeské republiky.

âlánek 2
Speciální v˘luky z poji‰tûní
Vedle obecn˘ch v˘luk uveden˘ch v ãlánku 8 v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek se poji‰tûní dále nevztahuje na události, k nimÏ do‰lo:
a) v dÛsledku úmyslného jednání vlastníka (chovatele, o‰etﬁovatele, zamûstnance) nebo ãlena jeho rodiny;
b) v dÛsledku poru‰ení zákona na ochranu zvíﬁat proti t˘rání vlastníkem (chovatelem, o‰etﬁovatelem, zamûstnancem) nebo ãlenem jeho rodiny nebo poru‰ení pﬁedpisÛ
o veterinární péãi a v dÛsledku zákroku, kter˘ provedla
osoba bez oprávnûní k v˘konu;
c) v dÛsledku pﬁíãin, k nimÏ do‰lo pﬁed poãátkem poji‰tûní;
d) v dobû do dosaÏení vûku tﬁí mûsícÛ poji‰tûné koãky;
e) v dobû do 30 dnÛ od poãátku poji‰tûní.

âlánek 3
Limit plnûní
Limit plnûní uveden˘ v pojistné smlouvû pro typ poji‰tûní P
je limitem plnûní za poji‰tûnou koãku v pﬁípadû jejího uhynutí nebo utracení v dÛsledku pojistného nebezpeãí uvedeného v ãlánku 1 bodu 2 tohoto oddílu doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek v dobû trvání poji‰tûní.

âlánek 4
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného
1. Vedle povinností uveden˘ch v ãlánku 12 v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek je poji‰tûn˘ povinen chovat poji‰tûnou koãku v odpovídajících zoohygienick˘ch podmínkách, udrÏovat poji‰tûnou koãku v imunitû pravideln˘m
oãkováním a dodrÏovat dal‰í pﬁedpisy o veterinární péãi
a zákon na ochranu zvíﬁat proti t˘rání.
2. V pﬁípadû pojistné události je poji‰tûn˘ povinen:
a) oznámit poji‰Èovnû do tﬁí dnÛ uhynutí nebo utracení
poji‰tûné koãky;
b) pﬁedloÏit poji‰Èovnû ve‰keré doklady, které si poji‰Èovna vyÏádala jako nezbytné pro ‰etﬁení pojistné
události (tj. zejména osvûdãení o pﬁíãinû pojistné události s uvedením ãísla mikroãipu, pﬁípadnû vytetovaného ãísla, poji‰tûné koãky);

c) doloÏit prÛkaz pÛvodu poji‰tûné koãky uveden˘ v pojistné smlouvû.
3. Doklady uvedené v bodu 2 písm. b) a c) tohoto ãlánku je
poji‰tûn˘ povinen poskytnout poji‰Èovnû v pﬁípadû pojistné události ve lhÛtû do 5 dnÛ od oznámení této události.

âlánek 5
Plnûní poji‰Èovny
1. Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní z typu poji‰tûní P,
vyplatí poji‰Èovna poji‰tûnému ãástku odpovídající sjednanému limitu plnûní za poji‰tûnou koãku, jíÏ se plnûní
t˘ká, nejde-li o pﬁípad uveden˘ v nûkterém z následujících bodÛ tohoto ãlánku.
2. Vzniklo-li poji‰tûnému právo na plnûní z typu poji‰tûní P:
a) za poji‰tûnou koãku star‰í neÏ 6 let a mlad‰í neÏ 8 let
vyplatí poji‰Èovna ãástku odpovídající 80 % sjednaného limitu plnûní za poji‰tûnou koãku;
b) za poji‰tûnou koãku star‰í neÏ 8 let vyplatí poji‰Èovna
ãástku odpovídající 60 % sjednaného limitu plnûní za
poji‰tûnou koãku.
3. Do‰lo-li k uhynutí nebo utracení koãky poji‰tûné typem
poji‰tûní P a souãasnû i typem poji‰tûní L do 60 dnÛ od zahájení léãení jejího stavu vyÏadujícího bezodkladné veterinární o‰etﬁení, vzniklého v dÛsledku pojistného nebezpeãí, poskytne poji‰Èovna plnûní pouze z toho typu poji‰tûní
P nebo L, z nûhoÏ vychází vy‰‰í pojistné plnûní, s v˘jimkou
pﬁípadÛ, kde není Ïádná souvislost mezi uhynutím nebo
utracením a léãen˘m stavem poji‰tûné koãky.
4. Poji‰Èovna má právo sníÏit plnûní, jestliÏe pojistník nebo
poji‰tûn˘ poru‰il povinnosti uloÏené mu v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami, tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi
podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

âlánek 6
Zánik poji‰tûní typu P
Vedle dÛvodÛ uveden˘ch ve v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách zaniká poji‰tûní typu P prvním v˘roãním dnem poãátku poji‰tûní u poji‰tûné koãky po dosaÏení vûku 10 let.
Vûk koãky se pro tento úãel stanovuje dle ãlánku 3 bodu 1
ãásti I. tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.

âlánek 7
ZachraÀovací náklady
V pﬁípadû vzniku práva na zachraÀovací náklady poji‰Èovna
uhradí úãelnû vynaloÏené zachraÀovací náklady ve smyslu
ãlánku 11 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek do v˘‰e 5 %
z limitu plnûní sjednaného pro tento typ poji‰tûní. ZachraÀovacími náklady nejsou náklady spojené s veterinární péãí,
hospitalizací, dopravou, v˘Ïivou a o‰etﬁováním poji‰tûné
koãky.

ODDÍL C
POJI·TùNÍ TYPU O –
POJI·TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA ·KODU
âlánek 1
·kodná událost a pojistná nebezpeãí
1. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu vlastníka koãky se sjednává pro pﬁípad právním pﬁedpisem stanovené odpovûdnosti poji‰tûného za ‰kodu zpÛsobenou poji‰tûnou koãkou jiné osobû úrazem nebo jin˘m po‰kozením zdraví
této osoby, po‰kozením nebo zniãením vûci, kterou má
tato osoba ve vlastnictví, v uÏívání nebo ji má oprávnûnû
u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu. Pﬁedpokladem vzniku práva na plnûní z poji‰tûní je, Ïe k úrazu, jinému po‰kození zdraví, po‰kození nebo zniãení vûci (dále jen „‰kodná událost“) do‰lo v dobû trvání poji‰tûní,
v souvislosti s oprávnûnû provádûnou ãinností nebo vztahy z této ãinnosti vypl˘vajícími a na vymezeném území.
V pojistné smlouvû mohou b˘t ujednány jiné pﬁedpoklady vzniku práva na plnûní z poji‰tûní.
2. Za vznik úrazu se povaÏuje okamÏik, kdy do‰lo ke krátkodobému, náhlému a násilnému pÛsobení zevních sil
nebo vlivÛ, které zpÛsobily po‰kození zdraví. Za vznik jiného po‰kození zdraví se povaÏuje okamÏik, kter˘ je jako vznik jiného po‰kození zdraví lékaﬁsky doloÏen. Pokud dojde ke smrti jiné osoby následkem úrazu nebo
jiného po‰kození zdraví, je pro vznik práva na plnûní
z poji‰tûní rozhodující okamÏik vzniku úrazu nebo jiného
po‰kození zdraví, v jejichÏ dÛsledku smrt nastala.
3. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se
vztahuje i na odpovûdnost za ‰kodu finanãní.
4. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se
vztahuje na ‰kodné události, které nastaly na území âeské republiky nebo pﬁi pﬁechodném pobytu mimo území
âeské republiky, pokud k nim do‰lo na území Evropy
(platí hledisko geografické).
5. Spolupoji‰tûn˘m je i chovatel, kterému vlastník poji‰tûnou koãku k opatrování svûﬁil, nejde-li o ‰kodu zpÛsobenou vlastníku nebo chovateli.

âlánek 2
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti poji‰tûného nahradit vzniklou ‰kodu.
2. Pokud o náhradû této ‰kody rozhoduje pﬁíslu‰n˘ orgán,
platí, Ïe pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.

âlánek 3
V˘luky z poji‰tûní
1. Vedle obecn˘ch v˘luk z poji‰tûní uveden˘ch v ãlánku 8
v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek se poji‰tûní dále nevztahuje na odpovûdnost:
a) za ‰kodu pﬁevzatou nad rámec stanoven˘ právními
pﬁedpisy nebo pﬁevzatou ve smlouvû;
b) za ‰kodu v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnûní
z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu pﬁi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; poji‰tûní se v‰ak vztahuje
na náhradu regresních nárokÛ uplatnûn˘ch proti poji‰tûnému v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání tﬁetí osoby;
c) za ‰kodu vzniklou v souvislosti s ãinností, u které ãeské právní pﬁedpisy ukládají povinnost sjednat poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu;
d) za ‰kodu vzniklou na Ïivotním prostﬁedí, vãetnû ekologické újmy;
e) za ‰kodu vzniklou na vûcech, které poji‰tûn˘ uÏívá;
f) za ‰kodu, která se projevuje genetick˘mi zmûnami organismu;
g) za ‰kodu zpÛsobenou zavleãením nebo roz‰íﬁením
nakaÏlivé choroby lidí, zvíﬁat nebo rostlin;
h) za ‰kodu vzniklou pﬁi plnûní pracovních úkolÛ v pracovnûprávních vztazích (povinnosti ãlena druÏstva)
nebo v pﬁímé souvislosti s ním;
i) za ‰kodu, pokud ke ‰kodné události do‰lo v domácnosti, kterou poji‰tûn˘ nav‰tívil bûhem svého pobytu
v cizinû, s v˘jimkou ‰kod zpÛsoben˘ch na zdraví.
2. Z poji‰tûní nevzniká nárok na plnûní:
a) za poji‰tûnému uloÏené nebo proti nûmu uplatÀované pokuty, penále ãi jiné platby, které mají represivní,
exemplární nebo preventivní charakter;
b) za jakékoliv platby, náhrady nebo náklady poÏadované v souvislosti s uplatnûním práva na ochranu osobnosti ãi jiné obdobné nemateriální újmy;
c) za platby náleÏející v rámci odpovûdnosti za vady
a odpovûdnosti za prodlení;
d) v pﬁípadû jakékoliv náhrady ‰kody pﬁisouzené soudem Spojen˘ch státÛ americk˘ch nebo Kanady.
3. Poji‰tûní se dále nevztahuje:
a) na odpovûdnost za ‰kodu, za kterou poji‰tûn˘ odpovídá svému manÏelu, registrovanému partneru, sourozenci, pﬁíbuzn˘m v ﬁadû pﬁímé, osobám, které s ním
Ïijí ve spoleãné domácnosti, spoleãníku poji‰tûného
nebo osobám, které vykonávají ãinnost spoleãnû
s poji‰tûn˘m na základû smlouvy o sdruÏení nebo jejich manÏelÛm, registrovan˘m partnerÛm, sourozencÛm ãi pﬁíbuzn˘m v ﬁadû pﬁímé, nebo osobám, které
Ïijí se spoleãníkem ve spoleãné domácnosti;
b) na odpovûdnost za ‰kodu vzniklou podnikatelskému
subjektu, ve kterém má poji‰tûn˘, jeho manÏel, registrovan˘ partner, sourozenec, pﬁíbuzn˘ v ﬁadû pﬁímé nebo osoba, která Ïije s poji‰tûn˘m ve spoleãné
domácnosti, vût‰inovou majetkovou úãast nebo ve
kterém má vût‰inovou majetkovou úãast spoleãník
poji‰tûného nebo osoba, která vykonává ãinnost spoleãnû s poji‰tûn˘m na základû smlouvy o sdruÏení, nebo jejich manÏel, registrovan˘ partner, sourozenec,
pﬁíbuzn˘ v ﬁadû pﬁímé nebo osoba Ïijící s ním ve spoleãné domácnost;
c) na nárok z odpovûdnosti za ‰kodu mezi poji‰tûn˘mi
jedním poji‰tûním.
4. Je-li v pojistné smlouvû poji‰tûno nûkteré pojistné nebezpeãí uvedené v bodu 1 aÏ 3 tohoto ãlánku, platí i pro toto poji‰tûní, Ïe se nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu
zpÛsobenou ostatními pojistn˘mi nebezpeãími vylouãen˘mi v bodu 1 aÏ 3 tohoto ãlánku.
5. V pojistné smlouvû lze ujednat, Ïe poji‰tûní se nevztahuje ani na odpovûdnost za ‰kodu vzniklou jinak neÏ zpÛsoby uveden˘mi v bodu 1 aÏ 3 tohoto ãlánku.

âlánek 4
Plnûní poji‰Èovny
1. Pojistné plnûní se stanoví jako náhrada ‰kody, za kterou
poji‰tûn˘ odpovídá podle obecnû závazn˘ch právních
pﬁedpisÛ. Plnûní se poskytne v rozsahu právních pﬁedpisÛ upravujících náhradu ‰kody a za podmínek stanoven˘ch v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami, doplÀkov˘mi
pojistn˘mi podmínkami nebo pojistnou smlouvou.
2. JestliÏe poji‰tûn˘ nahradil po‰kozenému ‰kodu sám, je
poji‰Èovna oprávnûna pﬁezkoumat a zhodnotit v‰echny
skuteãnosti t˘kající se vzniku práva na plnûní z poji‰tûní,
rozsahu a v˘‰e ‰kody, jako by k náhradû ‰kody poji‰tûn˘m nedo‰lo.
3. Má-li poji‰tûn˘ vÛãi po‰kozenému nebo jiné osobû právo
na vrácení vyplacené ãástky nebo sníÏení dÛchodu nebo
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jiného opakovaného plnûní ãi na zastavení jeho v˘platy,
pﬁechází toto právo na poji‰Èovnu, pokud za poji‰tûného
tuto ãástku zaplatila. Na poji‰Èovnu pﬁechází téÏ právo
poji‰tûného na úhradu nákladÛ uveden˘ch v ãlánku 6
bodu 2 tohoto oddílu doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek,
které poji‰tûnému byly pﬁiznány proti odpÛrci, pokud je
poji‰Èovna za poji‰tûného zaplatila.
4. Poji‰tûn˘ má rovnûÏ právo, aby za nûj poji‰Èovna zaplatila ãástku, kterou je poji‰tûn˘ povinen uhradit:
a) pojistiteli v pﬁípadû pﬁechodu práva po‰kozeného z dÛvodu pojistitelem poskytnutého pojistného plnûní;
b) v dÛsledku vypoﬁádání solidární odpovûdnosti ‰kÛdcÛ;
c) v pﬁípadû postihu, tj. uplatnûní práva na úhradu toho, co byl povinen plnit po‰kozenému ten, kdo odpovídal za ‰kodu zpÛsobenou zavinûním poji‰tûného;
to v‰e za pﬁedpokladu, Ïe z odpovûdnosti poji‰tûného za
‰kodu, ke které se tyto ãástky váÏou, by vznikl nárok na
plnûní z poji‰tûní sjednaného podle tohoto oddílu doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.
5. JestliÏe poji‰tûn˘ nebo zamûstnanec poji‰tûného zpÛsobil ‰kodu po poÏití alkoholu nebo po poÏití ãi aplikaci jin˘ch omamn˘ch, psychotropních ãi návykov˘ch látek,
má poji‰Èovna proti poji‰tûnému právo na pﬁimûﬁenou
náhradu toho, co za nûj plnila, a to aÏ do v˘‰e poskytnutého plnûní.

âlánek 5
Limity, sublimity plnûní
1. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, celkové plnûní
z jedné ‰kodné události nesmí pﬁesáhnout limit pojistného plnûní stanoven˘ v pojistné smlouvû. To platí i pro
souãet v‰ech plnûní z více ãasovû spolu souvisejících událostí, které vypl˘vají pﬁímo nebo nepﬁímo ze stejného
zdroje, pﬁíãiny, události, okolnosti, závady ãi jiného nebezpeãí (dále jen „sériová ‰kodná událost“). Pro vznik
sériové ‰kodné události je rozhodn˘ vznik první ‰kodné
události v sérii.
2. V pojistné smlouvû mohou b˘t v rámci limitu plnûní stanoveny sublimity pojistného plnûní pro sjednaná pojistná
nebezpeãí.
3. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, plnûní z jedné
‰kodné události, které je poskytováno z dÛvodu pojist-

ného nebezpeãí omezeného sublimitem, nesmí pﬁesáhnout tento stanoven˘ sublimit. To platí i pro plnûní ze sériové ‰kodné události.
4. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, celkové plnûní
ze v‰ech ‰kodn˘ch událostí nastal˘ch v období dvanácti
po sobû jdoucích mûsícÛ od poãátku poji‰tûní nebo jeho
v˘roãního dne nesmí pﬁesáhnout dvojnásobek limitu,
sublimitu pojistného plnûní stanoveného v pojistné
smlouvû pro sjednaná pojistná nebezpeãí.

âlánek 6
ZachraÀovací a jiné náklady
1. Poji‰Èovna nad rámec stanoveného limitu pojistného plnûní nahradí úãelnû vynaloÏené náklady specifikované
v zákonû, nejv˘‰e v‰ak 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnûní sjednaného v pojistného smlouvû pro pojistné nebezpeãí, kterého se zachraÀovací náklady t˘kají,
jde-li o zachraÀovací náklady na záchranu Ïivota nebo
zdraví osob, resp. 2 % limitu nebo sublimitu pojistného
plnûní, jde-li o zachraÀovací náklady ostatní.
2. Poji‰Èovna dále v rámci stanoveného limitu, sublimitu pojistného plnûní nahradí náklady:
a) které odpovídají nejv˘‰e mimosmluvní odmûnû advokáta za obhajobu v pﬁípravném ﬁízení a v ﬁízení pﬁed
soudem prvního stupnû v rámci trestního ﬁízení, které je vedeno proti poji‰tûnému nebo jeho zamûstnanci v souvislosti se ‰kodnou událostí, pokud poji‰tûn˘
splnil povinnosti mu uloÏené v ãlánku 12 bodu 1
písm. h) v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek; obdobné
náklady pﬁed odvolacím soudem nahradí poji‰Èovna
jen tehdy, jestliÏe se k jejich úhradû zavázala;
b) ﬁízení o náhradû ‰kody pﬁed pﬁíslu‰n˘m orgánem, pokud poji‰tûn˘ splnil povinnosti uloÏené mu v ãlánku 7
bodu 1 písm. b) a c) tohoto oddílu doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek a pokud je poji‰tûn˘ povinen tyto
náklady uhradit; náklady právního zastoupení poji‰tûného uhradí v‰ak poji‰Èovna jen tehdy, pokud se
k tomu zavázala;
c) které vynaloÏil po‰kozen˘ v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu ‰kody, pokud
je poji‰tûn˘ povinen je uhradit a pokud splnil povin-

nosti uloÏené mu v ãlánku 12 bodu 1 písm. f) v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek a ãlánku 7 bodu 1 písm.
a) tohoto oddílu doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.

âlánek 7
Povinnosti pojistníka, poji‰tûného a poji‰Èovny
1. Vedle povinností uveden˘ch v ãlánku 12 v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek je pojistník, poji‰tûn˘ dále povinen:
a) sdûlit poji‰Èovnû, Ïe po‰kozen˘ uplatnil proti poji‰tûnému právo na náhradu ‰kody ze ‰kodné události,
vyjádﬁit se k poÏadované náhradû a její v˘‰i, zmocnit
poji‰Èovnu, aby za nûj ‰kodnou událost projednala,
a dále postupovat podle pokynÛ poji‰Èovny;
b) sdûlit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe po‰kozen˘ uplatÀuje právo na náhradu ‰kody u pﬁíslu‰ného orgánu;
c) v ﬁízení o náhradû ‰kody ze ‰kodné události postupovat v souladu s pokyny poji‰Èovny, zejména nesmí bez
souhlasu poji‰Èovny uzavﬁít dohodu o narovnání, nesmí se zavázat k náhradû promlãené pohledávky, nesmí uzavﬁít soudní smír ani zapﬁíãinit vydání rozsudku
pro uznání a pro zme‰kání; proti rozhodnutím pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ, která se t˘kají náhrady ‰kody, je povinen se vãas odvolat, pokud v odvolací lhÛtû neobdrÏí
jin˘ pokyn od poji‰Èovny.
2. Dále je pojistník, poji‰tûn˘ povinen na základû písemného upozornûní poji‰Èovny odstranit zvlá‰È rizikové okolnosti spojené se svou ãinností. Pokud tak ve stanovené
pﬁimûﬁené lhÛtû neuãiní a nastane ‰kodná událost, která
má pÛvod v této zvlá‰È rizikové okolnosti, je poji‰Èovna
oprávnûna plnûní z poji‰tûní odmítnout.
3. Poru‰il-li pojistník, poji‰tûn˘ povinnosti uvedené ve v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách, v bodu 1 nebo 2 tohoto
ãlánku a toto poru‰ení mûlo podstatn˘ vliv na vznik ‰kodné události nebo na v˘‰i plnûní poji‰Èovny nebo tímto poru‰ením do‰lo ke ztíÏení zji‰tûní právního dÛvodu plnûní,
rozsahu nebo v˘‰e ‰kody nebo ke zmaﬁení moÏnosti poji‰Èovny s úspûchem uplatnit práva uvedená v ãlánku 12
bodu 1 písm. j) v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, má
poji‰Èovna vÛãi nûmu právo na náhradu aÏ do v˘‰e poskytnutého plnûní. Poru‰il-li pojistník, poji‰tûn˘ povinnosti uvedené v bodu 1 písm. a) nebo c) tohoto ãlánku, je
poji‰Èovna oprávnûna plnûní z poji‰tûní odmítnout.

