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Článek 1
Úvodní ustanovení
Soukromé pojištění, které UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“)
uzavírá se zájemcem o pojištění, se řídí právním řádem České republiky.
Platí pro ně zákon o pojišťovnictví a příslušná ustanovení občanského
zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvláštní
část VPP, doplňkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“) a pojistná
smlouva (VPP, zvláštní část VPP, DPP a pojistná smlouva společně dále
také jen „Smluvní dokumenty“ či jednotlivě také „Smluvní dokument“).
V případě, že některý z výše uvedených Smluvních dokumentů obsahuje
v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí toto pořadí speciality
úprav: 1) pojistná smlouva, 2) DPP, 3) zvláštní část VPP, 4) VPP.

Článek 2
Všeobecná ustanovení
		
		
		
2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje
vůči pojistníkovi v případě vzniku pojistné události poskytnout
mu nebo třetí osobě (oprávněná osoba) ve sjednaném rozsahu
pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
2.2. Pro právní jednání, týkající se vzniku, změny a zániku pojištění, je třeba
písemné formy. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou
považovány za neplatné. Za písemnou formu se považuje výhradně
podepsaný dokument v papírové podobě. Pro oznámení události, se
kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek
na pojistné plnění a s ní související komunikaci se však písemná
forma považuje za zachovanou i při komunikaci prostřednictvím
telefonického hovoru s call centrem pojistitele, zprávy sms, či emailu.

Článek 3
Vymezení pojmů
		
		
Pro účely pojištění se rozumí
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c)

pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,

d)

zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy
s pojistitelem,

ab) měsícem období 30ti kalendářních dní,
ac)

sazebníkem poplatků seznam úhrad za služby poskytované
pojistitelem ve verzi platné v době sjednání pojistné smlouvy, který
je zpřístupněn na webových stránkách pojistitele.

Článek 4
Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, předběžné pojištění
		
		
4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavření a změnu pojistné
smlouvy předkládá navrhovatel pojistiteli. Součástí návrhu jsou
písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, které
je navrhovatel povinen pravdivě a úplně zodpovědět.
4.2. Pojistitel na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí
o jeho přijetí či nepřijetí. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná
smlouva uzavřena. Jako písemné potvrzení o uzavření pojistné
smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v níž je uveden den
uzavření pojistné smlouvy.
4.3. Obsahuje-li přijetí návrhu pojistitelem jakékoliv dodatky, výhrady,
omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se takové jednání za nový návrh. Nevyjádří-li druhá strana s novým návrhem pojistitele souhlas ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl doručen,
nebo neuhradí-li v této lhůtě pojistné, jeho splátku či jejich doplatek
stanovený pojistitelem, považuje se návrh za odmítnutý.
4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištění. Pokud je pojistná
doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje
se vždy automaticky o další rok, pokud některá ze smluvních stran
smlouvu nevypoví nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.
4.5. Není-li ujednáno jinak, pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného
jako počátek pojištění a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako
konec pojištění. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.
4.6. Pokud pojistná doba činí alespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12
měsíců.
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného
v návrhu jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí
o návrhu předběžné pojištění. Rozsah předběžného pojištění určuje pojistitel.
4.8. Předběžné pojištění končí dnem uzavření pojistné smlouvy,
automatickým uplynutím 2 měsíců od data převzetí návrhu
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí
pojistitele navrhovateli. Datum zániku předběžného pojištění
v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem
tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data
zániku uplynulo alespoň 10 dní.
4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu předběžného pojištění.
4.10. Dojde-li v době předběžného pojištění k pojistné události,
má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo
na jednorázové pojistné.
4.11. V případě, že je návrh pojistitelem přijat, poskytuje pojistitel plný
rozsah pojištění od počátku, který je uveden v návrhu.

Článek 5
Pojistné

		 		

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se
určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé
druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky.
5.2. Pojistné se stanoví buď pro celou sjednanou dobu pojištění
(jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné).
V pojistné smlouvě lze v rámci pojistného období dohodnout
splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky
pojistného, účtuje pojistitel přirážky odpovídající příslušnému
področnímu placení.
5.3. Pojistné za první pojistné období či jeho splátku nebo jednorázové
pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnů od data uzavření
pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro změnu
pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období je splatné vždy
k výročnímu dni počátku pojištění, není-li ujednáno jinak.

5.4. Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu,
má pojistitel právo požadovat úhradu upomínacích nákladů dle
sazebníku poplatků a úroky z prodlení, jejichž výši stanoví právní
předpis. Za datum úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá
den, kdy jsou připsány na účet pojistitele nebo jím hotovostně
inkasovány.
5.5. Pojistitel je oprávněn upravit u škodového pojištění výši běžného
pojistného pro další pojistné období. Pojistitel sdělí nově
stanovenou výši pojistného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2
měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém
se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše
pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce
ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl.
Pojištění pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo
pojistné zaplaceno. Podmínky pro úpravu výše pojistného stanoví
zvláštní část VPP.
5.6. Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jednorázově poplatky dle sazebníku poplatků.
5.7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky
pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění, pokud se nejedná
o pojistné plnění z povinného pojištění.

Článek 6
Zánik pojištění
		
		
6.1. Nezaplacením pojistného

		

6.1.1. Pojištění zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem
v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doručené
pojistníkovi. Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dní, nebylo-li
dohodnuto jinak a počíná běžet ode dne odeslání upomínky.
6.2. Výpovědí
6.2.1. Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným zaniká výpovědí
pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď
musí být doručena alespoň 6 týdnů před dnem, ve kterém uplyne
pojistné období, jinak zaniká pojištění ke konci následujícího
pojistného období.
6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode
dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní doba činí osm dní, přičemž
počíná běžet dnem doručení výpovědi. Uplynutím výpovědní doby
pojištění zaniká.
6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců
ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem
doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pojištění skončí dnem, který se
pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem doručení výpovědi.
6.2.4. Pojistitel nemůže podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3. vypovědět životní
pojištění. Povinná pojištění může vypovědět jen tehdy, pokud to
zákon připouští.
6.3. Odstoupením
6.3.1. Je-li pojistník spotřebitelem nebo pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku je pojistník oprávněn
od pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne
jejího uzavření. Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví
životních pojištění činí tato lhůta 30 dní. Vzorový formulář
pro odstoupení je zpřístupněn na webových stránkách
pojistitele.
		
		
6.3.2. Zodpoví-li zájemce při uzavírání pojistné smlouvy či pojistník při
změně pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě
nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného
pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit,
jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou
smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců
ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit. To platí
i v případě změny pojistné smlouvy.

6.3.3. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší.
Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve
lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit
zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil.
V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného
odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pojistník,
pojištěný nebo jiná osoba je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen
pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která
přesahuje výši zaplaceného pojistného.
6.3.4. Pojistitel může podle odstavců 6.3.1. a 6.3.2. odstoupit od pojistné
smlouvy povinného pojištění jen tehdy, pokud to zákon připouští.
6.4. Odmítnutím pojistného plnění
6.4.1. Pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže
a)

b)

příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až
po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání
pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti
nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů,
a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné
smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za jiných podmínek
nebo
oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění
vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu
pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

6.4.2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění
zanikne.
6.5. Další důvody zániku
6.5.1. Pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná
věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti
pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak. Při změně vlastnictví
nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku zanikne pojištění dnem
písemného oznámení této změny a prokázání této skutečnosti
pojistiteli.
6.5.2. Pojištění zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvání pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se
o zániku pojistného zájmu dozvěděl.
6.5.3. Pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pojistitele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění
sjednáno.

Článek 7
Povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby
		
		
		
		
7.1. V případě pojištění cizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen
seznámit třetí osobu s obsahem pojistné smlouvy.
7.2. Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy,
jestliže prokáže, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že
ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby
pojistník pojistné plnění přijal.
7.3. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který
sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do
soukromého pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník
zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, oznámí-li však pojistiteli
v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo
ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká
pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.
7.4. Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu nebo má právní zájem
na pojistném plnění, může pojišťovně oznámit událost, se kterou
spojuje požadavek na pojistné plnění.
Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat
pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, jakož
i předložit k tomu potřebné doklady a postupovat dohodnutým
způsobem. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají

tyto povinnosti i pojistník a pojištěný. Stejné oznámení může
učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění právní zájem.
V případě pojistné události hlášené prostřednictvím telefonického
hovoru s call centrem pojistitele, je pojistitel oprávněn požadovat
údaje týkající se pojistné události rovněž v písemné formě.
Oprávněná osoba je povinna v případě vznesení toho požadavku
pojistiteli vyhovět.
7.5. Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen umožnit
pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření o příčinách vzniklé
škody, o okolnostech rozhodných pro posouzení nároku na pojistné
plnění a jeho výši, včetně provedení místního šetření škodné
události a jeho zdokumentování. Oprávněná osoba je zejména
povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc, případné
odebrání vzorků této věci nebo její znalecké zkoumání, včetně zabezpečovacích zařízení, a zajistit důkazy o vzniku škody
a jejím rozsahu; Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, si je
vědom toho, že je pojistitel v rámci šetření škody oprávněn ověřovat
u třetích osob pravdivost a úplnost jím sdělených údajů, předložených dokladů a věcí.
7.6. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli
změnu nebo zánik pojistného nebezpečí. V případě pojištění cizího
pojistného nebezpečí má tuto povinnost pojištěný.
7.7.

Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je
pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to
s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl.

7.8. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší
tak, že pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo
již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel
za jiných podmínek, má pojistitel právo navrhnout novou výši
pojistného do 1 měsíce ode dne, kdy mu byla změna oznámena.
Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode
dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak.
7.9. Jestliže tento nový návrh není přijat nebo nově určené pojistné
zaplaceno do 1 měsíce ode dne doručení návrhu, nebylo-li
dohodnuto jinak, má pojistitel právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Neučiní-li tak pojistitel do dvou měsíců
ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, nebo kdy marně
uplynula doba k vyjádření pojistníka podle odstavce 7.8., zanikne
jeho právo vypovědět pojištění.
7.10. Jestliže by pojistitel vzhledem k podmínkám platným v době
uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné
riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo
pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Neučiní-li
tak pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla
oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.
7.11. Pro pojištění osob pro případ nemoci se odstavce 7.7. až 7.10.
nepoužijí. Pro pojištění osob pro jiné případy se ustanovení
o změně pojistného rizika nepoužijí, mění-li se pojistné riziko
v průběhu doby trvání pojištění; nebyla-li tato změna promítnuta
ve výpočtu pojistného, vzniká pojistníkovi nebo pojištěnému
povinnost bezodkladně oznámit pojistiteli zvýšení pojistného
rizika.
7.12. Pojistník je povinen neprodleně oznámit pojistiteli veškeré změny
údajů uvedených v pojistné smlouvě, které nastanou během
pojistné doby, zejm. jakoukoli změnu v subjektu (pojistník/
pojištěný). Změna v subjektu se považuje za podstatné zvýšení
pojistného rizika v souladu s odstavcem 7.8. těchto VPP.

Článek 8
Následky porušení povinností
8.1. Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojištění, v průběhu
pojištění nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností
uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě a bylo-li
v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné
plnění přiměřeně snížit.
8.2. Pokud mělo porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné
osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik

pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků
nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto
porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
Obsahovalo-li oznámení o pojistné události vědomě nepravdivé
nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu
oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající
se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně
vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje
sděleny nebo zamlčeny. V případě, že nebyla splněna povinnost
oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého
zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do
konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého
pojištění.

10.6. Náklady na činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany
rovným dílem.

Článek 11
Doručování
11.1. Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice prostřednictvím pošty jako obyčejné či doporučené zásilky, případně
jiným vhodným způsobem, není-li dohodnuto jinak.

Článek 9
Pojistné plnění

11.2. Není-li adresát doporučené zásilky zastižen, ačkoliv se v místě
doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže
bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo
zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání
písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží
u pošty, jež adresáta vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost
vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, došlá zásilka odeslaná
prostřednictvím poštovní služby se považuje za doručenou třetí
pracovní den po odeslání, respektive patnáctý pracovní den
v případě odeslání do zahraničí. Totéž platí, pokud se adresát
v místě doručení nezdržuje, aniž o tom včas informoval pojistitele.

9.1. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistitelem.
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením dále upravuje
občanský zákoník.

Článek 12
Postoupení pohledávky

8.3. Pojistitel není povinen plnit až do okamžiku, kdy ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v článku
7 odstavci 7.5.

9.2. Pojistné plnění se poskytuje v penězích.

Článek 10
Postup při rozdílných názorech
10.1. Při neshodě o výši pojistného plnění stanoveném pojistitelem lze
dohodnout řízení znalců.
10.2. Každá smluvní strana určí vždy na vlastní náklady po jednom znalci
a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna
smluvní strana písemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se
obě strany dohodnou na zavedení řízení, platí tato skutečnost jako
uznání názoru druhé strany.
10.3. Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti
osobě znalce lze vznést před zahájením jeho činnosti.
10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude předán
pojistiteli i pojistníkovi a oprávněné osobě.
10.5. Oba určení znalci se dohodnou na osobě třetího znalce jako předsedy, který má rozhodující hlas v případě neshody; ten své rozhodnutí
předá oběma smluvním stranám.

Pojistník/pojištěný/oprávněná osoba je oprávněn postoupit své pohledávky za pojistitelem na třetí osobu či osoby pouze za podmínky, že
pojistitel předem písemně udělí souhlas s postoupením pohledávky.

Článek 13
Informační povinnost
13.1. Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka,
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „ČNB“).
13.2. Případné stížnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné
osoby lze zasílat útvaru stížností pojistitele na adrese
uvedené v záhlaví těchto VPP nebo také ČNB.
13.3. Pro případné soudní řešení sporů s pojistitelem je příslušný
Obvodní soud pro Prahu 6, ul. 28. pluku 1533/29 b, 100 83
Praha 10.
Článek 14
Účinnost
Tyto VPP nabývají účinnosti 1.1.2014.

