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Pojištění právní ochrany je upraveno touto zvláštní části pojistných podmínek a všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část - UCZ/14,
které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1
Všeobecná ustanovení
1.

Z pojištění právní ochrany pro vlastníky a řidiče motorových vozidel
má pojištěný právo, aby mu pojistitel poskytl pojistné plnění ve
sjednaném rozsahu, maximálně však do výše limitu uvedeného
v pojistné smlouvě, nastane-li nahodilá událost, se kterou je spojen
vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

2.

Pojištění právní ochrany pro vlastníky a řidiče motorových vozidel
se sjednává ve dvou typech pojištění a to jako právní ochrana motorového vozidla nebo právní ochrana řidiče.

3.

Není-li ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na všechny pojistné
události, které nastaly na území České republiky a v případech
uvedených v těchto podmínkách v čl. 3 odst.1 bodě 1.1. písm. a),
1.2. a 1.3. i na území cizího státu, na který se vztahuje platnost mezinárodní automobilové pojišťovací karty (dále jen „zelená karta“).
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Článek 2
Pojistné, spoluúčast, předběžné pojištění, doba trvání pojištění,
zánik pojištění

-

UCZ/PrO/14

průběhu dané skupiny vozidel dle sazebníku pojistitele.
Čl. 5, odst. 5.5. UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistitel je
oprávněn upravit výši pojistného v případech:
kdy dojde ke změně právních předpisů majících vliv na plnění pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vůči státu či
jeho organizačním složkám nebo
kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných důvodů
k ohrožení splnitelnosti závazků pojistitele nebo
kdy dojde ke změně indexů vývoje cen pojištěných věcí, případně cen prací na jejich reprodukci, jež zveřejňuje Český
statistický úřad, pokud za sledované období tento růst činí
více než 5%.

Článek 3
Pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpečí
1.

Pojistnou událostí je:

1.1. vznik práva pojištěného na náhradu újmy zakládajícího se na:
a)

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem dopravních prostředků nebo

b)

odpovědnosti za škodu vzniklou pojištěnému jako uživateli pozemní
komunikace, jejíž příčinou byla závada ve sjízdnosti, za podmínky,
že závada byla šetřená policejním nebo správním orgánem, nebo

c)

odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem provozu na pozemních komunikacích. Podmínkou pro vznik povinnosti pojistitele
plnit je, že škůdce na základě písemně uplatněného nároku ze strany pojištěného odmítne plnit, nebo považuje nárok pojištěného co
do základu nebo výše sporným, nebo do doby 3 měsíců od platného uplatnění nároku na náhradu škody se k nároku nevyjádří, nebo
jde o uplatnění nároku vůči subjektu, který má sídlo nebo pobyt
mimo území České republiky.

1.2. zahájení úkonů tr. řízení proti pojištěnému pro nedbalostní trestný
čin v souvislosti s dopravní nehodou;
1.3. faktické nebo domnělé porušení právních předpisů z nedbalosti
vztahujících se k pravidlům provozu na pozemních komunikacích
za podmínky, že došlo k dopravní nehodě a lze důvodně předpokládat zahájení řízení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu proti pojištěnému;

1.

Pojistné je ve smyslu občanského zákoníku běžným pojistným.

1.4. zahájení správního řízení o odnětí nebo pozastavení řidičského
oprávnění pojištěného;

2.

Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, pojištění se sjednává
bez spoluúčasti pojištěného.

1.5. uplatnění práva pojistitele na náhradu toho, co plnil za pojištěného
z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla proti pojištěnému;

3.

Pojistitel poskytuje od data uvedeného v návrhu jako počátek
pojištění do okamžiku rozhodnutí o návrhu předběžné pojištění.
Rozsah předběžného pojištění je shodný s rozsahem stanoveným
pojistnými podmínkami.

1.6. faktické nebo údajné porušení právní povinnosti ze smluvního
vztahu, předmětem kterého je motorové vozidlo uvedené v pojistné smlouvě, jiným účastníkem smlouvy nebo v důsledku neplatné
smlouvy, pokud neplatnost způsobil druhý účastník (prodej, koupě,
pronájem, leasing, oprava a jiné).

4.

Kromě případů zániků pojištění uvedených v UCZ/14 pojištění zaniká:

a)

dnem odcizení motorového vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

5.

Je-li motorové vozidlo, jehož je pojištěný vlastníkem, dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel, avšak není pojištěným prodáno,
pojištění nezaniká.

6.

Je-li pojistná smlouva uzavřena leasingovým nájemcem motorového vozidla, změnou vlastníka motorového vozidla pojištění nezaniká v případě, kdy dojde ke změně vlastnického práva z leasingové
společnosti na nájemce motorového vozidla.

7.

Pojistné se stanovuje v závislosti na výsledcích škodního

Nárok na pojistné plnění nevzniká v případě:
a)

že k porušení právní povinnosti ze smluvního vztahu došlo
během 3 měsíců od počátku pojištění. To neplatí, jestliže jde
o spor z kupní nebo leasingové smlouvy, která byla uzavřena
dnem, který je shodný se dnem vzniku pojištění, nebo jde
o nové pojištění, které bylo uzavřeno z důvodu změny motorového vozidla stejného druhu a od zániku předchozího
pojištění právní ochrany u pojistitele neuplynula doba
1 roku a pojištění bylo uzavřeno nejpozději do dne následujícího po jeho nabytí.

b) sporů, které se konají u soudu se sídlem mimo území České
republiky;

c)

sporů, které vyplývají ze smluv, jež pojištěný uzavřel jako
obchodník s motorovými vozidly, provozovatel garáže, podnikatel s předmětem podnikání v oblasti pronájmu a půjčování motorových vozidel, oprav motorových vozidel apod.;

d) sporů, jejichž účastníkem je pojištěný u typu pojištění
„Právní ochrana řidiče“.

vzdálenosti 50 km od jeho sídla nebo bydliště do místa
úkonu právní služby nebo zpět, není-li pojistitelem písemně
prohlášeno jinak;
d) náhradu za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím
právní služby při úkonech prováděných v místě, které není
sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do
tohoto místa a zpět nad rámec 1 hodiny, není-li pojistitelem
písemně prohlášeno jinak.

Článek 4
Účastníci pojištění právní ochrany

4.

Rozsah služeb poskytovaných pojistitelem:

1.

a)

ochrana právních zájmů pojištěného prostřednictvím pojistitele,
pokud jde o mimosoudní řízení;

b)

zprostředkování právního zástupce, pokud o to pojištěný pořádá,
v případě soudního či správního řízení.

5.

Pro případ vzniku pojistné události dle čl.3 odst.1, bod 1.1. písm.
a), 1.2.,1.3., která nastala na území cizího státu, na který se vztahuje
platnost zelené karty pojistitel poskytuje dále níže uvedené služby:

V závislosti na rozsahu sjednaného pojištění jsou účastníky pojištění
právní ochrany:

1.1. U volby pojištění typu „Právní ochrana motorového vozidla“
a)

vlastník a v technickém průkazu uvedený provozovatel motorového
vozidla uvedeného v pojistné smlouvě;

b)

řidič - řídící mot. vozidlo odpovídající příslušné skupině jeho řidičského oprávnění, který je oprávněn k užívání motorového vozidla
uvedeného v pojistné smlouvě;

c)

osoby oprávněně přepravované v motorovém vozidle uvedeném
v pojistné smlouvě, maximálně však v počtu osob uvedených počtem míst k sezení nebo k stání v technickém průkazu vozidla.

5.1. poskytnutí administrativních informací v rozsahu:
a)

rady o postupech po nehodě,

b)

adresy právních zástupců,

c)

adresy administrativních a správních orgánů, policejních orgánů
event. soudu,

1.2. U volby pojištění typu "Právní ochrana řidiče"
a)

b)

řidič motorového vozidla uvedený v pojistné smlouvě, za podmínky, že řídí vozidlo odpovídající příslušné skupině jeho řidičského
oprávnění;
je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, všichni zaměstnanci pojištěné
právnické nebo fyzické osoby - podnikatele, kteří pracují ve funkci
řidiče a to při výkonu jejich pracovní činnosti, pokud jsou držiteli řidičského oprávnění příslušné skupiny odpovídající řízenému vozidlu.

2.

V případě smrti pojištěného přecházejí nároky z tohoto pojištění na
právoplatné dědice.

3.

Účastníkem pojištění právní ochrany není leasingová společnost,
která je vlastníkem (pronajímatelem) motorového vozidla uvedeného v pojistné smlouvě v případě, že vozidlo uvedené v pojistné
smlouvě je předmětem finančního pronájmu s jeho následnou
koupí (finanční leasing).

5.2. poskytnutí tlumočnických a překladatelských služeb v rozsahu:
a)

telefonického tlumočení při silniční kontrole z důvodu porušení
dopravních předpisů, případně odebrání dokladů (řidičský průkaz,
technický průkaz) – telemost,

b)

telefonického tlumočení při styku s policií v souvislosti s dopravní
nehodou na místě dopravní nehody – telemost,

c)

telefonického překladu a rady při vyplňování dokladů v souvislosti
s dopravní nehodou – telemost,

d)

překladu dokladů telefaxem v souvislosti s šetřením dopravní nehody,

e)

pomoci při zajištění tlumočníka při policejním šetření, resp. při
správním či soudním řízení,

5.3. zprostředkování oznámení obvinění a vzetí do vazby v souvislosti
s dopravní nehodou a o odebrání dokladů (řidičský a technický
průkaz) českému zastupitelskému úřadu;

Článek 5
Pojistné plnění

5.4. zprostředkování vztahů s policejními a správními orgány po dopravní nehodě v rozsahu:

1.

Pojistitel hradí náklady pojištěného spojené s uplatněním nebo
hájením jeho práva a poskytuje služby v níže uvedeném rozsahu.

a)

deklarace nehody (pomoc při vyplňování protokolu),

b)

zajištění protokolu za podmínky, že byl vystaven a nevydán,

2.

Pojistitel hradí:

c)

a)

přiměřené náklady advokáta zastupujícího pojištěného do výše stanovené právním předpisem o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) pro mimosmluvní odměnu, nezávisle na dohodě mezi pojištěným a jeho advokátem;

zprostředkování navrácení zadržených dokladů (technický a řidičský průkaz) v zahraničí, za podmínky, že došlo k zadržení v souvislosti s dopravní nehodou;

b)

soudní poplatky;

c)

paušální částku nákladů trestního řízení;

d)

hotové výdaje pojištěného za cesty k soudnímu nebo přestupkovému řízení, u kterých je nezbytně nutná jeho přítomnost, maximálně
však ve výši jízdného hromadných dopravních prostředků;

5.5. zprostředkování složení peněžité záruky (kauce) do výše 3.000,EUR za účelem ponechání pojištěné osoby na svobodě nebo jejího
propuštění na svobodu z vyšetřovací vazby formou poskytnutí
bezúročné půjčky. Podmínkou poskytnutí bezúročné půjčky je zajištění závazku třetí osobou (např. rodinného příslušníka apod.).
Bezúročná půjčka se poskytuje na dohodnutou dobu 3 měsíců.
6.

Uplatnění práva na plnění ve vztahu k službám uvedeným
v čl. 5. odst. 5 se uskuteční telefonickým kontaktováním UNIQA
Asistence a požádáním o poskytnutí služeb.

e)

v občanskoprávních sporech náhradu nákladů protistrany, pokud je
pojištěný dle rozhodnutí povinen je uhradit;

f)

zálohu na náklady důkazů, pokud je tak soudem uloženo;

7.

g)

znalečné, tlumočné, je-li to nezbytně nutné a účelné pro hájení
právních zájmů pojištěného;

Pojištěný je povinen při uplatnění práva na plnění formou služeb
uvedených v čl.5 odst.5 sdělit následující údaje:

–

jméno, příjmení, resp. obchodní firmu pojistníka (osoby, která poj.
smlouvu s pojistitelem sjednala),
číslo pojistné smlouvy,
spojení na pojištěného, případně jeho právního zástupce (adresa,
telefon, fax, e-mail),
podle situace popis problému.

h)

v občansko soudním řízení náhradu nákladů řízení, které platil stát,
je-li tak uloženo rozhodnutím pojištěnému.

3.

Pojistitel nehradí zejména:

a)

paušální částku nákladů řízení o přestupcích;

b) správní poplatky;
c) cestovní náhrady právního zástupce, náležející nad rámec

–
–
–
8.

Poskytnutí služeb uvedených v čl. 5 odst. 5. může pojistitel
odmítnout v případě, že:

–
–
9.

nelze provést identifikaci pojistné smlouvy, event. pojistníka zaviněním pojištěného;
pojištěný odmítne respektovat pokyny UNIQA Asistence.
Uplatní-li pojištěný právo na pojistné plnění z pojištění právní
ochrany, uhradí mu pojistitel odůvodněné náklady vzniklé od okamžiku uplatnění nároku vyplývajícího z pojistné smlouvy, jsou-li
nutné k ochraně právních zájmů pojištěného, nebo poskytne vyjmenované služby.

které nebylo řádně registrováno v evidenci vozidel nebo
pokud pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky nebo při řízení vozidla bez platného řidičského
oprávnění;
g) sporů vzniklých v důsledku účasti motorového vozidla na
sportovních závodech nebo při akrobatických soutěžích;
h) řízení v souvislosti se zahájením konkurzu, likvidace nebo
vyrovnání,
i)

jakékoliv uložené pokuty;

j)

nákladů, k jejichž uhrazení je povinna jakákoliv jiná osoba
neuvedená v čl. 4;

k)

náhrady škody, kterou pojištěný dluží;

11. Na náklady vzniklé před uplatněním práva na pojistné
plnění (oznámením škody) se pojištění vztahuje pouze
v případě, že tyto náklady vznikly ne více než 30 dnů před
oznámením pojistné události v důsledku opatření odpůrce, správního orgánu, soudu nebo neodkladných opatření
v zájmu pojištěného.

l)

škodní události, kterou pojištěný způsobil úmyslně nebo
které vznikly jako přímý nebo nepřímý následek úmyslného
trestného činu spáchaného pojištěným, nebo na kterém byl
účasten;

12. Domnívá-li se pojistitel, že nejsou dostatečné vyhlídky na úspěšné vyřízení případu, je oprávněn odmítnout úhradu nákladů právní ochrany a stanovisko neprodleně sdělit s udáním důvodů pojištěnému.

n) trestního či správního řízení, kdy řidič nesplnil po dopravní nehodě povinnost poskytnutí pomoci vyplývající ze zákona;

10. Náklady nebo služby jsou považovány za odůvodněné, pokud
uplatnění práva nebo hájení právních zájmů je účelné, oprávněné
a vyhlídky na úspěch jsou dostatečné. Vyhlídky na úspěch nejsou
zjišťovány při poskytování právní ochrany v trestním řízení.

13. Horní hranicí plnění poskytovaných pojistitelem pro jednu
a všechny škodné události vzniklé v jednom pojistném období tvoří pojistná částka stanovená v pojistné smlouvě.

m) sporů vyplývajících z jiných než vyjmenovaných pojistných
smluv;

o)

uplatňování nároků na náhradu škody dle čl. 3 odst.1 bodu
1.1. vzniklé na podnikatelsky přepravovaném nákladu, jehož není pojištěná osoba vlastníkem, pokud výslovně není
v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

14. Vznikne-li na základě jednoho skutkového děje více pojistných
událostí, které jsou navzájem v příčinné souvislosti a tvoří jednotný
proces, lze vyčerpat pojistnou částku pouze jednou.

p) dovolání proti pravomocnému rozhodnutí v občanskoprávním řízení, žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost v občanskoprávním řízení, řízení před Ústavním soudem.

15. V případě narovnání (smíru) hradí pojistitel náklady v poměru nákladu stran, které ve sporu dosáhly úspěchu či neúspěchu.

2.

16. Po vzniku právního titulu k exekuci hradí pojistitel náklady na uplatnění právního nároku maximálně při jednom pokusu o exekuční
titul.
17. Pokud v občanskoprávním řízení vzniknou takové nároky, na které
se pojištění vztahuje pouze částečně, pak pojistitel hradí náklady
pouze poměrně. Pokud je předmětem trestního řízení vícenásobné
porušení práva, na které se pojištění vztahuje pouze částečně, pak
pojistitel hradí náklady v takovém poměru, jaký je poměr porušení
práva, na které se vztahuje pojistná ochrana ke všem porušením
práva tvořících předmět řízení.
18. Pojistitel hradí pouze náklady uplatňování nároků a poskytuje
služby vztahující se k pojistným událostem, ke kterým došlo v době
pojištění, v případě probíhajícího soudního řízení a řízení před
správním orgánem i v případě, že pojištění mezitím zaniklo.

Článek 6
Výluky z pojištění
1.

Povinnost poskytnout pojistné plnění nevzniká v případě:

a)

potřeby ochrany právních zájmů, které mají přímou či nepřímou souvislost s válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami, jinými ozbrojenými konflikty a vnitrostátními
nepokoji, mimořádnými opatřeními orgánů státní správy,
katastrofami a škodami způsobené účinky atomové energie;

b) sporů mezi pojištěným a pojistitelem vzniklé na základě
pojistné smlouvy;
c)

f)

Článek 7
Práva a povinnosti pojištěného, pojistníka a oprávněné osoby
Kromě povinností stanovených v pojistných podmínkách UCZ/14 se
na pojistníka (pojištěného a oprávněnou osobu) vztahují i následující
povinnosti:
1.

Pokud pojištěný požaduje v důsledku pojistné události pojistné
plnění, je povinen neprodleně, úplně a pravdivě objasnit pojistiteli
situaci a okamžitě mu doručit všechny dostupné podklady, obsílky,
úřední zásilky, korespondenci, poskytnout pojistiteli plnou moc pro
mimosoudní řízení, apod.

2.

Ohlášení pojistné události pojistiteli nezprošťuje pojištěného od
stejných povinností vůči ostatním pojistitelům (povinně smluvní,
havarijní, úrazové aj. pojištění).

3.

Pojištěný a v daném případě spolupojištěné osoby jsou povinni
udělat vše, co by mohlo přispět k objasnění skutkové podstaty případu. On sám a také pověřený právní zástupce musí vyloučit vše,
co by mohlo způsobit zvýšení nákladů a rozsah škod. Při vyrovnání
nesmí být otázka nákladů uspořádána nevýhodněji, než jak to odpovídá poměru vítězné a poražené strany. Pojištěný se proto zavazuje nepřistoupit na žádné vyrovnání bez předchozího souhlasu
pojistitele.

4.

Pojištěný je povinen být nápomocen pojistiteli při získání soudních
i mimosoudních nákladů a odškodnění od protistrany.

5.

Pojištěný je povinen, pokud jeho zájmy nejsou neoprávněně poškozovány, vyčkat s uplatňováním svých nároků soudně, pokud
rozhodnutí v důsledku případného jiného řízení nenabude právní
moci, pokud toto řízení může mít význam pro zamýšlený právní
spor, případně uplatnit jen část nároků a až do pravomocného
rozhodnutí zbývající nároky neuplatňovat. Konečné uplatnění veškerých nároků pojištěného tím není dotčeno.

6.

V případě pojištění právní ochrany řidiče je pojistník povinen oznámit vznik pracovního či obdobného poměru každého ještě neohlášeného řidiče a to nejpozději do 1 měsíce.
Pokud nastane pojistná událost a nástup řidiče není včas

sporů mezi osobami pojištěnými stejnou pojistnou smlouvou;

d) uplatňování nároků, které byly na pojištěného převedeny
nebo které jsou uplatňovány jménem pojištěného pro třetí
osobu;
e) sporů o náhradu škody, kterou třetí osoby uplatňují vůči
pojištěnému;
trestního řízení nebo přestupkového nebo jiného správního
řízení v důsledku události, která nastala při řízení vozidla,

Kromě výše uvedených výluk lze v pojistné smlouvě dohodnout i výluky další, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.

ohlášen pojistiteli, není řádně a včas neohlášený řidič pojištěn.
7.

Každé zaviněné porušení povinnosti ze strany pojištěného
dává pojistiteli právo snížit pojistné plnění v závislosti na
tom, jaký podíl mělo toto porušení na vzniku a rozsahu škody.

8.

Povinnosti uvedené v předchozích ustanoveních tohoto článku lze
rozšířit pojistnou smlouvou, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.

9.

Práva a povinnosti vztahující se na pojištěného a pojistníka platí
i pro další oprávněné osoby.

nést náklady s tím spojené s výjimkou případů, kdy by pojištěnému v důsledku prodlení přímo hrozil vznik škody.
4.

Za účelem co možná nejlepší obhajoby svých zájmů pověří pojištěný
osobu pověřenou jeho zastupováním, aby informovala pojistitele
o vývoji případu. Před provedením podstatných kroků je třeba si
vyžádat stanovisko pojistitele.

Článek 9
Postup při rozdílných názorech
Ustanovení čl. 10 UCZ/14 se na pojištění právní ochrany nevztahuje.

Článek 8
Přizvání právního zástupce

Článek 10
Rozhodčí doložka

1.

1.

Pojistník má právo požádat o uzavření rozhodčí smlouvy pro řešení
sporů vyplývajících z pojištění právní ochrany.

2.

Dojde-li při řešení sporu ke střetu zájmu nebo neshodě, má pojistník
právo řešit spor v rozhodčím řízení na základě uzavřené rozhodčí
smlouvy (viz bod 1 tohoto článku).

2.

3.

Ukáže-li se, že přes pojistitelem poskytovanou podporu je nezbytné
pověřit zastupováním pojištěného advokáta, může pojištěný zvolit
a navrhnout vhodnou osobu. Plnou moc takové osobě pak udělí
pojištěný pouze po předchozím informování pojistitele.
Pokud pojištěný toto právo, poté co byl písemně vyzván, nevyužije
a požádá o zprostředkování právního zástupce, zajistí právního
zástupce v zájmu pojištěného sám pojistitel a pojištěný je povinen
takto určeného zástupce zmocnit.
Dokud pojistitel není informován o pověření právního zástupce k zastupování pojištěného, není pojistitel povinen

Článek 11
Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2014.

