POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ
OCHRANY
Obecná část
PP/O/2005
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Vztahy účastníků pojištění právní ochrany se řídí
zákonem o pojistné smlouvě (dále jen „ZPS“) a
nejsou-li některá práva
a povinnosti upraveny tímto zákonem, řídí se
občanským zákoníkem. Kromě této obecné části
pojistných podmínek pro pojištění právní ochrany
(dále jen „PP/O/2005“) jsou pro účastníky pojištění
dále závazné příslušné zvláštní části pojistných
podmínek, text pojistné smlouvy, případně písemná
smluvní ujednání.
2. Od této obecné nebo příslušných zvláštních částí
pojistných podmínek se lze odchýlit, vyžaduje-li to
povaha a účel pojištění a je-li to uvedeno v pojistné
smlouvě.
3. Pojištění právní ochrany je soukromým škodovým
pojištěním, jehož účelem je hájení oprávněných
zájmů pojištěné osoby a hrazení nákladů
souvisejících s právní ochranou pojištěného.
Článek 2
Pojistná událost
Za pojistnou událost se považují níže uvedené právní
skutečnosti, které v souladu s uzavřenou pojistnou
smlouvou zakládají pro pojistitele povinnost
poskytnout pojištěné osobě pojistné plnění.
1. Náhrada škody
V případě, že pojištěná osoba uplatňuje nárok na
náhradu škody, se za pojistnou událost považuje
skutečnost či událost zakládající nárok na náhradu
škody (škodní událost). Za okamžik vzniku pojistné
události se považuje okamžik vzniku škodní události.
2. Obhajoba v trestním nebo přestupkovém řízení
Za pojistnou událost se považuje zahájení trestního
řízení pro trestný čin uvedený v trestním zákoně nebo
zahájení přestupkového řízení pro přestupek uvedený
v zákoně o přestupcích proti pojištěné osobě z
důvodu podezření ze spáchání trestného činu nebo
přestupku, avšak pouze ve vztahu k takovému
trestnému činu, nebo takovému přestupku, který byl
spáchán z nedbalosti. Za okamžik vzniku pojistné
události se považuje okamžik, ve kterém pojištěná
osoba začala skutečně či údajně tento trestný čin
nebo přestupek páchat.
3. Právní porada
V případě, že pojištěná osoba požaduje pouze právní
poradu, se za pojistnou událost považuje změna nebo
očekávaná změna jejích právních poměrů, která je
příčinou nutnosti právní porady. Za okamžik vzniku
pojistné události se považuje okamžik, ve kterém tato
změna nastala nebo ve kterém se takováto
očekávaná změna stala zřejmou. Nárok na poskytnutí
právní porady vzniká pojištěné osobě pro pojistné
události, které nastaly po počátku pojištění.
4. Jiné spory
Ve všech ostatních případech, na které se vztahuje
pojistná smlouva, se za pojistnou událost považuje
skutečné či údajné porušení právních povinností či
předpisů ze strany pojištěné osoby, protistrany nebo
třetí strany. Za okamžik vzniku pojistné události se
považuje okamžik, ve kterém k takovému porušování
začalo nebo mělo začít docházet.
Čekací doba
Pokud v případech uvedených v předchozím textu
tohoto odstavce vznikla pojistná událost do 3 měsíců
od začátku pojištění, nárok na pojistné plnění
pojištěné osobě nevzniká. Tříměsíční čekací doba se
v průběhu pojištění počítá pouze jednou, a to od data
počátku pojištění (vzniku pojistné smlouvy). Po jejím
uplynutí se v případě rozšiřování pojistné smlouvy o
další předměty pojištění již čekací doba neuplatňuje.
5. Opakované porušení
Za jednu pojistnou událost, vymezenou v předchozích
ustanoveních tohoto článku, je považováno i
dlouhodobé, opakované nebo několikanásobné
porušování povinností či předpisů, jestliže mezi
prvním a dalšími porušeními existuje příčinná

souvislost. Jako vznik pojistné události je pak
považováno první skutečné nebo údajné porušení.
Článek 3
Pojistné plnění
1. Druhy plnění
V rámci dané pojistné smlouvy zahrnuje pojištění
právní
ochrany
mimosoudní
prosazování
oprávněných zájmů pojištěné osoby ve všech
oblastech, na které se vztahuje pojistná smlouva,
jakož i hájení těchto zájmů před soudy a správními
orgány všech instancí. V případě vzniku pojistné
události během trvání pojištění (čl. 2 odst. 4
PP/O/2005 zůstává nedotčen) se pojistitel zavazuje
zajistit pojištěné osobě:
a) poskytování poradenské činnosti,
b) finanční úhradu nezbytných výdajů, pokud je tyto
zapotřebí účelně vynaložit v souvislosti s hájením
oprávněných zájmů pojištěné osoby, a to jsou
konkrétně:
b1) přiměřené odměny a výlohy právních zástupců,
b2) poplatky a náklady na soudní řízení,
b3) výdaje za soudně nařízené znalecké posudky,
b4) náklady na provedení výkonu rozhodnutí, a to
vždy náklady jednoho návrhu na výkon
rozhodnutí na jeden exekuční titul,
b5) výdaje a náklady protistrany a státu, které je
pojištěná osoba povinna uhradit na základě
soudního rozhodnutí,
b6) účelně vynaložené náklady pojištěné osoby na
cestu k soudnímu řízení, pokud je její přítomnost
nařízena soudem,
b7) jiných výdajů a plnění, jejichž vynaložení bude
pojistitel považovat v souvislosti s vyřizováním
pojistné události za účelné,
c) trestně právní záruky (kauce) složené za účelem
vyloučení vyšetřovací vazby pojištěné osoby, a to
formou bezúročné půjčky; povinnost vrátit tuto půjčku
vzniká pojištěné osobě v okamžiku, kdy jí je záruka
soudem či jiným oprávněným orgánem vrácena nebo
kdy je o ní jinak pravomocně rozhodnuto.
2. Přiměřená odměna právního zástupce
Přiměřenou odměnou právního zástupce se rozumí
odměna, která je obvyklá v daném místě a čase s
ohledem na existující právní předpisy, kterými se
výše odměny upravuje, a dále s přihlédnutím na
charakter a náročnost právní pomoci.
O přiměřenou odměnu se nejedná, byla-li sjednána
mezi pojistníkem či pojištěnou osobou a advokátem
nad rámec mimosmluvní odměny podle advokátního
tarifu bez písemného souhlasu pojistitele.
3. Právní porada
Poradenskou činností se rozumí poskytnutí
jednorázového ústního nebo písemného základního
stanoviska k možnostem řešení pojistné události.
4. Částečné plnění
Pokud výdaje, které je třeba v souvislosti s hájením
oprávněných zájmů pojištěné osoby vynaložit, souvisí
s právními spory, z nichž část náleží do předmětu
pojištění a část nikoliv, hradí pojistitel tyto výdaje v
poměru hodnot sporných nároků náležejících a
nenáležejících do předmětu pojištění a v případě
trestního nebo přestupkového řízení pak v poměru
počtu činů náležejících a nenáležejících do předmětu
pojištění.
5. Daň z přidané hodnoty
Obsahují-li v sobě výdaje, které pojištěná osoba
sama uhradila a které spadají do pojistného plnění
dle čl. 3 PP/O/2005 daň
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a je-li pojištěná
osoba plátcem DPH, poskytne pojistitel pojištěné
osobě náhradu těchto výdajů v hodnotě bez DPH.
6. Podmíněné plnění
Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou
smlouvu (dále jen „pojistník“), má v případě vzniku
pojistné události právo kdykoliv vyloučit pojistné
plnění ve prospěch ostatních pojištěných osob.
7. Hranice pojistného plnění
Výše pojistného plnění je pro každou pojistnou
událost omezena limitem pojistného plnění
stanoveným v pojistné smlouvě. Plnění pro všechny
pojištěné osoby se sčítají, stejně tak jako plnění na

základě více pojistných událostí, které mají příčinnou
souvislost.
8. Rozhodný okamžik
Rozhodující pro vznik a trvání povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnění a pro určení rozsahu
tohoto plnění je okamžik, ve kterém vznikla pojistná
událost, v důsledku které je plnění požadováno.
9. Pojistná ochrana nezahrnuje úhradu
a) pokut a peněžitých trestů, uložených pojištěné
osobě, včetně jistin (garancí), složených za
účelem jejich zaplacení,
b) nákladů, k jejichž uhrazení je povinna jakákoliv jiná
osoba než osoba označená v příslušné zvláštní
části pojistných podmínek za pojištěnou osobu.
Článek 4
Výluky
Kromě výluk, uvedených v dalších ustanoveních
těchto PP/O/2005, nezahrnuje pojistná ochrana
následující případy:
1. hájení právních zájmů pojištěných osob, které
přímo nebo nepřímo souvisejí s válečnými událostmi,
vnitřními nepokoji, stávkami, terorizmem nebo
nukleárními škodami,
2. sporů mezi pojistitelem a pojištěnou osobou,
3. uplatňování nároků, které byly na pojištěnou osobu
převedeny, nebo které jsou uplatňovány jejím
jménem pro třetí osobu,
4. právní zastupování ve sporech o náhradu škody,
kterou třetí osoby uplatňují vůči pojištěné osobě.
Článek 5
Oznámení pojistné události
1. Pokud pojištěná osoba požaduje v důsledku
pojistné události pojistné plnění, je povinna
neprodleně, úplně a pravdivě
v písemné formě objasnit pojistiteli situaci a okamžitě
mu doručit všechny dostupné podklady, jako obsílky,
úřední zásilky, korespondenci apod.
2. Oznámení pojistné události pojistiteli nezprošťuje
pojištěnou osobu od stejných povinností vůči ostatním
pojistitelům (např. povinností vyplývajících ze
zákonného, havarijního, úrazového, životního
pojištění).
Článek 6
Vyřizování pojistné události
1. Po oznámení pojistné události pojištěnou osobou
prověří pojistitel nejprve existenci pojistné ochrany a
dostatečných vyhlídek na úspěšné vyřízení pojistné
události a o výsledku informuje tuto pojištěnou osobu
a pojistníka. Shledá-li pojistitel existenci pojistné
ochrany i dostatečných vyhlídek na úspěšné vyřízení
pojistné události, vede potřebná jednání s ohledem
na nejlepší možné vyřešení právních sporů.
2. Pojistitel zastupuje pojištěnou osobu ve věcech
mimosoudních i soudních a má právo inkasovat
plnění náležející pojištěné osobě, které jí během 15
dnů odvádí.
3. Pojištěná osoba je povinna poskytnout pojistiteli
nebo jím pověřené osobě bez zbytečného odkladu
písemnou plnou moc pro vyřizování pojistné události.
4. Kromě případů, kdy je hájením právních zájmů
pojištěné osoby pověřen právní zástupce, informuje
pojistitel pojištěnou osobu v přiměřeném čase o
průběhu vyřizování pojistné události. Je-li pověřen
vyřizováním věci právní zástupce, informuje se
pojištěná osoba o vývoji věci přímo u tohoto právního
zástupce.
5. Pojištěná osoba není bez předchozího souhlasu
pojistitele oprávněna pověřit jiného, aby ji při
vyřizování pojistné události právně zastupoval, s
výjimkou případů, kdy by jí v důsledku prodlení přímo
hrozil vznik škody. Při porušení této povinnosti
pojištěnou osobou je pojistitel oprávněn pojistné
plnění odmítnout, případně snížit, podle toho, jaký vliv
mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
Článek 7
Pověření právního zástupce
1. Ukáže-li se, že přes pojistitelem poskytovanou
podporu je nezbytné pověřit zastupováním pojištěné

osoby právního zástupce, má pojištěná osoba právo
zvolit si vhodného právního zástupce (advokáta,
exekutora, notáře apod.), který má svoji kancelář v
místě soudu nebo správního orgánu, příslušného k
projednání věci v prvním stupni. Plnou moc takovému
zástupci pak udělí pojištěná osoba pouze po
předchozím souhlasu pojistitele.
2. Pokud si pojištěná osoba sama nezvolí vhodného
právního zástupce, určí právního zástupce v zájmu
pojištěné osoby sám pojistitel. Pojištěná osoba je
povinna takto určeného zástupce zplnomocnit.
3. Pojištěná osoba je povinna zajistit, aby pověřený
právní zástupce průběžně informoval pojistitele o
vývoji pojistné události. Před provedením podstatných
kroků spojených s výdaji pojistitele je pojištěná osoba,
nebo její právní zástupce, povinna si od pojistitele
předem vyžádat příslib pojistného krytí. Při porušení
této povinnosti pojištěnou osobou je pojistitel
oprávněn pojistné plnění odmítnout, případně snížit,
podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah
jeho povinnosti plnit.
Článek 8
Hodnocení vyhlídek na úspěch
1. Dojde-li pojistitel k závěru, že neexistují dostatečné
vyhlídky na úspěšné vyřízení pojistné události, je
povinen sdělit to neprodleně zároveň s udáním
důvodů pojištěné osobě.
2. Pokud pojištěná osoba nesouhlasí s názorem
pojistitele, může požadovat provedení expertního
řízení. Za tím účelem je povinna do 14 dnů po
odmítnutí plnění ze strany pojistitele oznámit mu
svého právního zástupce pro expertní řízení. Pojistitel
poté musí do dalších 14 dnů pověřit svého právního
zástupce, aby zahájil expertní řízení.
3. Pokud dojdou oba právní zástupci během
expertního řízení ke stejnému názoru, jsou tímto
rozhodnutím pojištěná osoba
i pojistitel vázáni.
4. Náklady na expertní řízení nese pojistitel, případně
pojištěná osoba, a to v poměru úspěchu a neúspěchu
v expertním řízení. Neučiní-li právní zástupci shodné
nebo žádné rozhodnutí, musí každá strana nést
vlastní náklady.
Článek 9
Řešení sporů vyplývajících z pojištění právní
ochrany
1. Pro řešení sporů vyplývajících z pojištění právní
ochrany má pojistník právo požádat pojistitele o
uzavření rozhodčí smlouvy a pojistitel je povinen
rozhodčí smlouvu podle zvláštního právního předpisu
uzavřít.
2. Dojde-li při řešení sporu ke střetu zájmů nebo
neshodě při urovnání sporu, je pojistitel povinen
informovat pojistníka
o jeho právu uzavřít rozhodčí smlouvu podle
zvláštního právního předpisu a právu řešit spor
rozhodčím řízením.
3. Dohodnou-li se na tom pojistník s pojistitelem, je
možné řešit jakýkoliv spor z pojištění právní ochrany
mezi pojistitelem
a pojistníkem rovněž v expertním řízení dle článku 8
PP/O/2005.
Článek 10
Povinnost k součinnosti
1. Pojištěná osoba je povinna učinit vše, co by mohlo
přispět k objasnění skutkového stavu věci. Ona sama
a také pověřený právní zástupce musí vyloučit vše,
co by mohlo způsobit zvýšení nákladů pojistitele. Při
vyrovnání nesmí být otázka nákladů uspořádána
nevýhodněji, než jak to odpovídá poměru úspěchu a
neúspěchu ve věci. Pojištěná osoba se proto
zavazuje nepřistoupit na žádné vyrovnání bez
předchozího souhlasu pojistitele.
2. Pojištěná osoba je povinna poskytnout pojistiteli
součinnost při mimosoudním i soudním vymáhání jím
vynaložených nákladů a odškodnění od protistrany.
3. Pojištěná osoba je povinna vyčkat se soudním
uplatňováním svých nároků, dokud rozhodnutí v
případném jiném řízení, které může mít význam pro

zamýšlený soudní spor, nenabude právní moci,
případně se souhlasem pojistitele uplatnit nejprve jen
část nároků a až do pravomocného rozhodnutí
zbývající nároky neuplatňovat. Toto však neplatí,
pokud by jí v důsledku prodlení přímo hrozil vznik
škody. Konečné uplatnění nároků pojištěné osoby v
plném rozsahu tím není dotčeno.
4. Při porušení těchto povinností pojištěnou osobou je
pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout,
případně snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto
porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
Článek 11
Počátek pojištění
1. Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, začíná
pojištění první den následující po uzavření pojistné
smlouvy.
2. Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak a je-li
současně s uzavřením pojistné smlouvy zaplaceno
první pojistné, začíná pojištění okamžikem zaplacení.
3. Pojištění se uzavírá na dobu určitou nebo
neurčitou.
4. Nebylo-li pojistné zaplaceno do dvou měsíců ode
dne jeho splatnosti a nebylo-li ujednáno jinak,
pojištění se až do jeho zániku nepřerušuje.
Článek 12
Zánik pojištění
Pojištění zaniká z následujících důvodů:
1. uplynutím pojistné doby,
2. nezaplacením pojistného ve smyslu ust. §20 ZPS,
3. dohodou,
4. výpovědí podle ust. §15 odst. 4 a 5 a ust. §22 odst.
1 až 4 ZPS,
5. odstoupením od pojistné smlouvy podle ust. §23
odst. 1, 2, a 4 ZPS,
6. zánikem pojistného rizika nebo pojištěné věci nebo
jiné majetkové hodnoty; právo pojištěné osoby na
pojistné plnění v souvislosti s pojistnou událostí, která
má přímou příčinnou souvislost se zánikem
pojistného rizika nebo pojištěné věci nebo jiné
majetkové hodnoty, není tímto zánikem pojistné
smlouvy dotčeno,
7. smrtí pojistníka nebo zánikem právnické osoby
jako pojistníka bez právního nástupce; právo
pojištěné osoby na pojistné plnění v souvislosti
s pojistnou událostí, která vznikla před zánikem
pojistné smlouvy, není tímto zánikem pojistné
smlouvy dotčeno,
8. nesouhlasem pojistníka se změnou výše pojistného
podle ust. §13 odst. 4 ZPS,
9. odmítnutím pojistného plnění podle ust. §24 odst.
1, písm. a) a b) ZPS,
10. v případě, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo
spoluvlastnictví majetku zaniká pojistná smlouva
dnem doručení oznámení pojistníka pojistiteli o této
změně, není-li dohodnuto jinak.
Článek 13
Pojistné a splatnost pojistného
1.Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak,
považuje se pojistné sjednané pojistnou smlouvou za
běžné pojistné, které je splatné prvního dne
pojistného období.
2. V průběhu trvání pojistné smlouvy je pojistník
povinen pravdivě a úplně odpovědět na dotazy
pojistitele týkající se údajů uvedených v pojistné
smlouvě a dojde-li v průběhu pojištění k jejich změně,
nebo dojde-li ke změně pojištění, je pojistitel
oprávněn upravit výši pojistného. Není-li pojistitelem
stanoveno jinak, je příslušná část pojistného splatná
dnem účinnosti změny pojištění.
3. Pojistitel je oprávněn upravit výši pojistného na
další pojistné období v závislosti na růstu indexu
spotřebitelských cen. Nově stanovenou výši
pojistného je pojistitel povinen sdělit pojistníkovi
nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností
pojistného za další pojistné období. Svůj případný
nesouhlas s navrhovanou změnou musí pojistník
uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované
změně dozvěděl. Nevyjádří-li se pojistník k návrhu do

1 měsíce od jeho doručení, má se za to, že
navrhovanou změnu akceptuje.
Článek 14
Forma sdělení
Všechna sdělení a prohlášení pojistitele, pojistníka a
pojištěné osoby musí být vyhotovena písemně, jinak
jsou neplatná.
Článek 15
Přechod práv a povinností
1. Zemře-li pojištěná osoba, přechází právo na
pojistné plnění z pojistné události na právoplatné
dědice.
2. Dojde-li k zániku pojištěné osoby, která je
právnickou osobou, přechází právo na pojistné plnění
z pojistné události na právní nástupce.
Článek 16
Doručování
1. Osoby pověřené pojistitelem jsou oprávněny
přijímat od pojistníka a pojištěné osoby oznámení a
prohlášení. Dnem jejich předání se považují tyto
písemnosti za doručené pojistiteli.
2. Není-li ujednáno jinak, považuje se doporučená
zásilka odeslaná pojistitelem na posledně známou
adresu pojistníka nebo pojištěné osoby automaticky
za doručenou uplynutím 15 dnů ode dne jejího
předání k přepravě.
POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ
OCHRANY
Zvláštní část
Právní ochrana pro cesty a pobyt mimo místo
bydliště
ZPP/CP/2006
Pro pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt
mimo místo bydliště platí kromě obecné části
PP/O/2005 následující ustanovení:
Článek 1
Předmět pojištění a pojištěné osoby
1. Předmět pojištění
Předmětem pojištění je prosazování právních zájmů
souvisejících s movitým majetkem pojištěných osob,
který tyto osoby mají po dobu cesty při sobě, a
prosazování právních zájmů pojištěných osob, jednáli se o událost nastalou po dobu cesty mimo místo
bydliště a po dobu pobytu mimo místo bydliště
pojištěné osoby, vznikne-li daná událost v souvislosti
s cestou mimo místo bydliště nebo v souvislosti s
pobytem pojištěné osoby mimo místo bydliště
(dále jen „cesta“ nebo „po dobu cesty“).
Místo bydliště
Místem bydliště se rozumí katastrální území obce, ve
které má pojištěná osoba trvalý pobyt. Pro pojištěnou
osobu, která je držitelem občanského průkazu, bude
v případě pochybností pro účely pojištění právní
ochrany rozhodující údaj zapsaný v občanském
průkazu.
2. Pojištěné osoby
Pojištěnou osobou je osoba, které vznikají z pojištění
práva a povinnosti (oprávněná osoba) a na jejíž
právní spory se pojištění vztahuje, a to konkrétně:
a) fyzická osoba jmenovitě uvedená v pojistné
smlouvě jako pojištěná osoba
nebo, je-li sjednána "Právní ochrana rodiny pro cesty
a pobyt mimo bydliště",
b) příslušník "rodiny" jmenovitě uvedený v pojistné
smlouvě jako pojištěná osoba (příslušníkem "rodiny"
mohou být až dvě dospělé osoby a až tři děti do
dovršení 18 let věku).
Tyto osoby jsou osobami pojištěnými výlučně po dobu
cesty, jestliže se tyto osoby cesty bezprostředně
účastní.
3. Pojištěné osoby mají právo na pojistné plnění
pouze při cestě, která nesouvisí s jejich
podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností a při

pojistné události, která nevznikla v souvislosti s jejich
podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností.
Cesta související s podnikatelskou nebo jinou
výdělečnou činností
Za cestu související s podnikatelskou nebo jinou
výdělečnou činností se pro účely pojištění právní
ochrany považuje zejména:
a) taková cesta, při které bude pojištěná osoba byť
jen z části vykonávat podnikatelskou nebo jinou
výdělečnou činnost,
b) cesta, jejíž náklady byly nebo budou hrazeny
z prostředků sloužících k podnikatelské nebo jiné
výdělečné činnosti a zároveň se jedná o náklady
vynaložené za účelem dosažení či udržení příjmů
z podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti,
c) cesta, na kterou se vztahuje úprava zákona o
cestovních náhradách č. 119/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
4. Pojištěné osoby mají právo na pojistné plnění
pouze při pojistné události, která po dobu cesty
nastane při jejich činnostech nebo vlastnostech jako
nepodnikajících soukromých osob, zejména chodců,
cyklistů, řidičů vozidel, uživatelů motorových vozidel
nebo veřejných dopravních prostředků, rekreačních
sportovců, rekreantů, chovatelů domácích zvířat,
členů neziskových organizací.
Článek 2
Věcný rozsah pojištění
V rámci předpokladů uvedených v článku 1 poskytuje
pojistitel právní ochranu v následujících oblastech:
1. Občanskoprávní nároky
Uplatnění oprávněných nároků pojištěné osoby na
náhradu škody, zakládajících se na ustanoveních o
mimosmluvní zákonné odpovědnosti, jestliže
pojištěná osoba utrpí újmu na zdraví, věcnou nebo
jinou majetkovou škodu.
2. Trestní a přestupkové právo
Obhajoba pojištěné osoby v přestupkovém nebo
trestním řízení, jež proti ní bylo zahájeno správním
orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v
důsledku jednání nebo opomenutí, které může mít za
následek postih podle přestupkového nebo trestního
zákona, pouze však, pokud je toto řízení vedeno pro
nedbalostní trestný čin nebo přestupek v oblasti
pojistné ochrany.
3.Pojistné právo
Hájení zájmů pojištěné osoby ve sporech vzniklých
na základě pojistných smluv uzavřených s ostatními
pojistiteli, pokud pojištěná osoba v těchto sporech
vystupuje jako pojistník nebo pojištěná osoba nebo
oprávněná osoba ve vztahu k tomuto jinému
pojistiteli.
Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěné osobě
také v případě sporu vzniklého na základě pojistné
smlouvy o pojištění storna (zrušení cesty) zájezdu,
pokud spor nastane před počátkem pojištění právní
ochrany, nejdříve však po okamžiku zapsání
pojištěné osoby do seznamu pojištěných osob;
pojistitel je však oprávněn pojistné plnění odmítnout,
pokud pojištěná osoba nebo pojistník v době zapsání
pojištěné osoby do seznamu pojištěných osob věděl
nebo měl vědět, že pojistná událost již nastala nebo
nastane.
4. Vlastnické právo
Hájení zájmů pojištěné osoby ve sporech, jež
nesouvisejí s její podnikatelskou činností, vzniklých v
důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do jejího
vlastnického nebo jiného věcného práva k movitým
věcem.
5. Závazkové právo
Hájení zájmů pojištěné osoby v případě sporů
vzniklých v důsledku porušení závazkověprávních
vztahů, jejichž účastníkem je pojištěná osoba jako
nepodnikající soukromá osoba.
Tato právní ochrana se však neposkytuje v případě
sporů:
a) o nichž je příslušný rozhodovat soud, jehož sídlo
se nachází v cizině,

b) které se vztahují na správu a uložení peněžních
hodnot nebo na nákup a prodej cenných papírů,
c) vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
Článek 3
Územní rozsah platnosti
Není-li ujednáno jinak, vztahuje se pojištění na
všechny pojistné události, které nastaly ve státech
Evropské unie a ostatních evropských státech a které
zároveň podléhají pravomoci soudu příslušného
státu. Pojištění se nevztahuje na pojistné události
které nastaly na území Turecka a zemí bývalého
Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie.
Výluka týkající se závazkově právních sporů
zakotvená ve článku 2 odst. 5 písm. a) a ve článku 6
odst. 2 písm. b) a c) ZPP/CP/2006 zůstává tímto
nedotčena.
Článek 4
Výluky
Kromě výluk uvedených v PP/O/2005 nezahrnuje
pojistná ochrana následující případy:
1. vypořádání spoluvlastnických vztahů k movitým
nebo nemovitým věcem,
2. právní spory mezi osobami pojištěnými danou
pojistnou smlouvou,
3. právní spory mezi osobami pojištěnými danou
pojistnou smlouvou a pojistníkem,
4. právní spory mezi osobami pojištěnými danou
pojistnou smlouvou a pojišťovacími zprostředkovateli
podílejícími se na zprostředkování dané pojistné
smlouvy,
5. právní spory související s nemovitostí nebo bytem
pojištěné osoby,
6. obhajoby pojištěné osoby v důsledku pojistné
události, která nastala při řízení vozidla bez platného
osvědčení o technickém průkazu, nebo pokud
pojištěná osoba řídila vozidlo pod vlivem alkoholu či
jiných návykových látek nebo bez příslušného
platného řidičského oprávnění,
7. obhajoby v celním a daňovém řízení,
8. právní spory, které vznikly v důsledku aktivní účasti
na motoristických sportovních závodech a soutěžích
včetně tréninkových jízd,
9. právní spory ze všech oblastí, které nejsou
uvedeny v čl. 2 ZPP/CP/2006, zejména v souvislosti s
právními vztahy ve společnostech, sdruženích,
družstvech, nadacích a fondech, společenstvích
vlastníků jednotek a spolcích, v oblasti ochrany
osobnosti, rodinného, dědického, pracovního a
finančního práva, práva sociálního zabezpečení,
stejně jako v oblasti duševního vlastnictví nebo
nekalé soutěže.
Článek 5
Události nastalé před počátkem pojištění
1. Je-li tak uvedeno v pojistné smlouvě, potom se
pojištění vztahuje také na spory pojištěné osoby
v oblasti závazkového práva (dle čl. 2 odst. 5
ZPP/CP/2006)
s dodavatelem/ubytovatelem/přepravcem/cestovní
kanceláří/poskytovatelem služeb v oblasti cestovního
ruchu a ostatních služeb souvisejících s cestou
nastalé před počátkem pojištění, nejdříve však po
okamžiku zapsání pojištěné osoby do seznamu
pojištěných osob, pokud se jedná o hájení zájmů
pojištěné osoby vůči těmto osobám ve sporu
souvisejícím s cestou. Pojistitel je oprávněn pojistné
plnění odmítnout, pokud pojištěná osoba nebo
pojistník v době zapsání pojištěné osoby do seznamu
pojištěných osob věděl nebo měl vědět, že pojistná
událost již nastala nebo nastane.
2. Ostatní ustanovení ZPP/CP/2006 jsou tímto
rozšířením nedotčena a zůstávají v platnosti.
Článek 6
Události nastalé v průběhu cesty související
s podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností
1. Je-li tak uvedeno v pojistné smlouvě, potom oproti
čl. 1 odst. 3 a odst. 4, oproti čl. 2 odst. 5 a oproti čl. 4
odst. 9 ZPP/CP/2006 mají pojištěné osoby právo na
pojistné plnění také při pojistné události, která vznikla

v průběhu cesty související s podnikatelskou nebo
jinou výdělečnou činností.
2. Pro pojištění dle čl. 6 odst. 1 se rozšiřuje věcný
rozsah pojištění uvedený ve čl. 2 ZPP/CP/2006 o
a) Pracovněprávní nároky na náhradu škody
Uplatnění oprávněných nároků pojištěné osoby na
náhradu škody, jestliže utrpí újmu na zdraví, věcnou
nebo jinou majetkovou škodu.
b) Pracovněprávní spory
Hájení zájmů pojištěné osoby jako zaměstnance v
případě sporů vzniklých v důsledku porušení
pracovněprávních vztahů s jejím zaměstnavatelem.
Tato právní ochrana se však neposkytuje v případě
sporů, o nichž je příslušný rozhodovat soud, jehož
sídlo se nachází v cizině.
c) Závazkové právo
Oproti čl. 2 odst. 5 má pojištěná osoba právo na
pojistné plnění rovněž tehdy, jestliže účastníkem
závazkověprávního vztahu je pojištěná osoba při
výkonu podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti,
pouze však tehdy, jedná-li se o spory týkající se
poskytování služeb cestovního ruchu.
Tato právní ochrana se však neposkytuje v případě
sporů:
- o nichž je příslušný rozhodovat soud, jehož sídlo
se nachází v cizině,
- které se vztahují na správu a uložení peněžních
hodnot nebo na nákup a prodej cenných papírů,
- vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
3. Ostatní ustanovení ZPP/CP/2006 jsou tímto
rozšířením nedotčena a zůstávají v platnosti.
Článek 7
Další ustanovení
1. Čekací doba zmiňovaná ve čl. 2 odst. 4 PP/O/2005
se pro pojištění dle ZPP/CP/2006 nebude uplatňovat.
2. V případě vzniku pojistné události během trvání
pojištění se pojistitel zavazuje zajistit pojištěné osobě
finanční úhradu nezbytných výdajů, pokud je tyto
zapotřebí účelně vynaložit v souvislosti s hájením
oprávněných zájmů pojištěné osoby, rovněž za
překlady dokumentů, pokud to bude v souvislosti
s vyřizováním pojistné události potřebné.
3. V případě vzniku pojistné události během trvání
pojištění je pojistitel oprávněn rozhodnout o převzetí
či nepřevzetí nákladů na úhradu nezbytných výdajů
vynaložených za znalecké posudky, pokud je jejich
zpracování nezbytné pro efektivní prosazování
oprávněných zájmů pojištěné osoby při mimosoudním
vyřizování věci, např. při ověřování vyhlídek na
úspěch, stanovení výše škody apod.
4. Soukromý movitý majetek pojištěné osoby, který
pojištěná osoba po dobu cesty nemá při sobě
V případě soukromého movitého majetku pojištěné
osoby, který pojištěná osoba po dobu cesty nemá při
sobě, se pojistitel zavazuje pojištěné osobě
poskytnout právní ochranu ve věcném rozsahu
pojištění dle čl 2 odst. 1 ZPP/CP/2006
(Občanskoprávní nároky).
Soukromý movitý majetek
Za soukromý movitý majetek se pro účely tohoto
ustanovení považuje takový movitý majetek, který
pojištěná osoba vlastní jako soukromá nepodnikající
osoba a který také jako soukromá osoba využívá pro
soukromé účely nesouvisející s podnikatelskou ani
jinou výdělečnou činností. Za soukromý movitý
majetek se nepovažuje movitý majetek, který je
v obchodním majetku jakékoli osoby provozující
podnikatelskou činnost anebo který slouží
k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.
5. Na žádost pojištěné osoby je pojistitel oprávněn
rozhodnout o poskytnutí či neposkytnutí pojistného
plnění také v případě události, která nastane po
uplynutí pojistné doby, výlučně však v případě
události bezprostředně související s událostí, která
nastala po dobu cesty.

