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1.

Co právě čtete
Tyto doplňkové pojistné podmínky DIRECT pojišťovny, a. s., pro
povinné ručení, které označujeme jako DPPFAP-06/2016 (dále
jen „DPP“), slouží k popisu povinného ručení, které máte sjednané. Smyslem DPP je popsat nejdůležitější části zákona, kterým se
řídí povinné ručení a vysvětlit vám, za jakých okolností má oprávněná osoba nárok na pojistné plnění. Podmínky pojištění mohou
být odlišně od těchto DPP upraveny ve smlouvě. Ujednání obsažená ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto DPP.

2. Co je pojištěno
2.1 Toto pojištění se vždy řídí platným zněním zákona o povinném ručení. Jestliže se tedy změní znění zákona, automaticky se změní znění těchto pojistných podmínek, aniž
bychom vás museli informovat. Aktuální DPP naleznete na
našich webových stránkách.
2.2 Jedná se o pojištění pro případy, kdy má pojištěná osoba
právním předpisem stanovenou povinnost uhradit újmu
způsobenou poškozenému provozem vozidla uvedeného
v pojistné smlouvě (například svým vozidlem srazíte chodce nebo nabouráte jiné vozidlo). V takových případech poškozenému uhradíme:
a) újmu způsobenou na zdraví nebo usmrcením, v pojistné smlouvě je tento limit označen jako „limit újmy na
zdraví a životě“;
b) jiné újmy a náklady, což jsou veškeré jiné újmy a náklady, definované v zákoně o povinném ručení, než je újma
uvedená v bodě a) tohoto článku. V pojistné smlouvě je
tento limit označen jako Limit jiné újmy a náklady.
2.3 Oprávněná osoba však musí svůj nárok uplatnit a prokázat,
že ke škodné události, ze které její újma vznikla a kterou jste
povinen uhradit, došlo v průběhu platnosti tohoto pojištění.
2.4 Oprávněnou osobou je pro účely tohoto pojištění poškozený, jemuž byla způsobena újma provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a jenž má právo na náhradu
újmy.
3. V jakém rozsahu
3.1 Povinné ručení je škodovým neživotním pojištěním, což
znamená, že uhradíme náhradu za způsobenou újmu dle
příslušných zákonů či pravomocného rozhodnutí soudu,
nejvýše však do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
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Sjednané limity pojistného plnění jsou uvedeny v pojistné
smlouvě.
3.2 Pojištění je platné na území států, jež jsou uvedeny na vaší
aktuální zelené kartě.
4. Na co se pojištění nevztahuje
Z tohoto pojištění nebudeme hradit pojistné plnění přesně
v souladu se zákonem o povinném ručení, zejména však:
4.1 újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena škodní událost;
4.2 majetkovou škodu nebo ušlý zisk, které jste způsobili svému manželovi či manželce, případně osobám, se kterými
jste v době vzniku újmy žili ve společné domácnosti;
4.3 škodu na pojištěném vozidle a na vašich přepravovaných
věcech;
4.4 majetkovou škodu nebo ušlý zisk, které pojištěná osoba
způsobila na přípojném vozidle, jež bylo připojené k pojištěnému vozidlu a na věcech přepravovaných těmito vozidly;
4.5 újmu vzniklou při manipulaci s nákladem stojícího pojištěného vozidla;
4.6 náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodu z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, kterou
pojištěná osoba utrpěla při provozu pojištěného vozidla;
4.7 újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu či soutěži.
5. Povinnosti pojištěného
Kromě povinností uvedených v zákonu o povinném ručení a ve
všeobecných pojistných podmínkách máte jako pojištěná osoba dále tyto povinnosti:
5.1 Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně
oznámit pojišťovně, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, předložit
k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele.
5.2 Pojištěný je povinen pojišťovně bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 5 dní písemně sdělit, že:
a) bylo proti němu uplatněno právo na náhradu újmy a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši. Bez předchozího písemného souhlasu pojišťovny uplatněný nárok nesmí uznat či uzavřít dohodu o náhradě újmy či narovnání;
b) v souvislosti se škodnou událostí bylo vůči němu zahájeno trestní stíhání a řízení, správní řízení či občanskoprávní řízení a informovat pojišťovnu o jeho průběhu
a výsledku. Vždy je povinen:
• doručit pojišťovně rozhodnutí příslušného orgánu.
• bez předchozího písemného souhlasu pojišťovny
uplatněný nárok nesmí uznat či uzavřít dohodu o náhradě újmy či narovnání.
• podat odpor či řádný opravný prostředek proti rozhodnutí, jímž je mu uložena povinnost nahradit újmu
či škodu.
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• na žádost pojišťovny podat mimořádný opravný prostředek.
• předložit pojišťovně podání, které v řízení činí.
• sdělit údaj o osobě, jež ho v daném řízení zastupuje.
5.3 Doložit poškozenému na požádání následující informace:
• jméno a příjmení a bydliště (v případě právnické osoby, její název nebo obchodní firmu, případně též místo podnikání vlastníka vozidla);
• korespondenční adresu (v případě právnické osoby
adresu sídla);
• informaci, že pojištění je sjednáno u nás a číslo vaší
pojistné smlouvy;
• registrační značku vozidla, jež způsobilo škodu.
5.4 Bez zbytečného odkladu pojišťovně po způsobení škody
třetí osobě zaslat vyplněný a podepsaný záznam o dopravní nehodě.
5.5 Informovat Policii ČR o vzniklé dopravní nehodě, jestliže
jejím následkem:
• došlo k újmě na zdraví;
• škoda na majetku poškozené osoby přesáhla výši
100 000 Kč;
• došlo k poškození majetku osoby, jež nebyla účastníkem dopravní nehody;
• nejsou účastníci nehody schopni obnovit provoz na
pozemní komunikaci, kde došlo k nehodě.
Jestliže nesplníte jednu z výše uvedených povinností, jsme
oprávněni po vás požadovat uhrazení nákladů vyvolaných jejich porušením.
6. Jak budeme hradit
Pojistné plnění vyplatíme poškozenému za podmínek a v rozsahu stanovených zákonem, a to až do výše limitu pojistného
plnění, který je sjednán v pojistné smlouvě.
7.
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Kdy budeme požadovat vyplacené plnění po vás
Budeme po vás požadovat vrácení částky, kterou vyplatíme
poškozenému na uhrazení újmy či škody, v případech definovaných zákonem o povinném ručení, zejména však:
7.1 když byla újma způsobena úmyslně;
7.2 když se řidič vozidla uvedeného v pojistné smlouvě zavázal uhradit újmu nad rámec stanovený právními předpisy;
7.3 provozem vozidla, které svou konstrukcí a technickým stavem neodpovídá zákonným požadavkům na bezpečnost silničního provozu či nemá schválenou technickou způsobilost;
7.4 řízení vozidla osobou, která nemá platné řidičské osvědčení (řidičák) nebo která má aktuálně zákaz činnosti řízení
vozidla;
7.5 řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, omamné nebo
psychotropní látky či v případě odmítnutí podrobení se
zkoušce na přítomnost těchto látek;
7.6 řízení vozidla osobou, která nebyla oprávněna k provozu
vozidla;
7.7 bez zřetele hodného důvodu řidič nesplnil povinnost podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích sepsat bez zbytečného odkladu společný Záznam

7.8

7.9

o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která
je škodnou událostí,
bez zřetele hodného důvodu se řidič odmítl podrobit na
výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo
léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo;
bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle
§ 8 odst. 1, 2 a 3.

8. Zánik pojištění
Pojištění odpovědnosti podle zákona o povinném ručení zaniká
zejména:
8.1 dnem oznámení změny vlastníka vozidla;
8.2 dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, zaniklo;
8.3 dnem vyřazení tuzemského vozidla z provozu podle zákona
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
8.4 odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně
určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla;
8.5 zanikne-li vozidlo, které podléhá registraci vozidel, je
dnem zániku pojištění odpovědnosti den zápisu jeho zániku v registru silničních vozidel s výjimkou případu, kdy
osoba oprávněná požádat o zápis zániku vozidla nemohla z důvodů nezávislých na její vůli takovou žádost podat
a jestliže tak učinila bezodkladně, kdy tyto překážky pominuly. V takovém případě je dnem zániku pojištění odpovědnosti den, kdy nastala nevratná změna znemožňující
jeho provoz.
Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do
konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti
zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v době do zániku pojištění odpovědnosti
škodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné do konce
kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo.
Povinnost zbývající část pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliže mu z této škodné události nevznikne povinnost plnit.
9. Zelená karta
Zelená karta je mezinárodní osvědčení, které prokazuje, že k vozidlu uvedenému v zelené kartě je sjednáno povinné ručení.
Při sjednání pojištění jsme povinni vám zelenou kartu vystavit.
Následně vám vždy před výročím smlouvy posíláme zelenou
kartu na další pojistný rok.
Zelenou kartu vám také vydáme na základě písemné žádosti ve
lhůtě do 15 dnů od doručení žádosti.
Po zániku pojištění je vaší povinností nám zelenou kartu, pokud
byla vydána, bez zbytečného odkladu odevzdat.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1. 6. 2016.

