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PODMÍNKY
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Platnost od 1.11.2016

Článek 1 Úvodní ustanovení
1 Pojištění sjednávané První vzájemnou
pojišťovnou, družstvem, IČO 04913558,
sídlem Králodvorská 1081/16, Staré Město,
Praha 1 (dále též „pojistitel“) na základě
pojistné smlouvy je pojištěním, které se
řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
(dále
též
„Zákoník“)
a
souvisejícími právními předpisy České
republiky, těmito Všeobecnými pojistnými
podmínkami (dále též „VPP“), případně
příslušnými
Zvláštními
pojistnými
podmínkami, které náleží ke konkrétnímu
sjednanému
produktu
a
v těchto
podmínkách je to výslovně uvedeno (dále
též „ZPP“) a dále ujednáními, pokud se na
ně pojistná smlouva odvolává, anebo
pokud pojistná smlouva obsahuje výslovně
modifikaci VPP nebo ZPP.
2 Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou
tyto VPP, případně i příslušné ZPP,
písemné podklady poskytnuté pojistníkem
pojistiteli
týkající
se
sjednávaného
pojištění (včetně dotazů týkajících se
zdravotního stavu pojištěného, vyplněných
formulářů apod.) a další ustanovení a
informace, se kterými musí být pojistník
před
uzavřením
pojistné
smlouvy
prokazatelně seznámen.
3 Bylo-li v konkrétní pojistné smlouvě
ujednáno jinak, použijí se přednostně
ustanovení konkrétní pojistné smlouvy.
V konkrétní pojistné smlouvě je možno na
základě výslovného ujednání zcela vyloučit
působnost VPP a/nebo ZPP.
4 Ustanovení ZPP mají přednost před
ustanoveními VPP.
5
Přednostní
ustanovení
se

použití
příslušného
nevztahuje
na
ta

ustanovení, která jsou upravena obecně
závaznými právními předpisy, od kterých
se nelze odchýlit.
6 Pojištění sjednané na základě pojistné
smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VPP, se
řídí právním řádem České republiky a pro
řešení sporů vzniklých v souvislosti s tímto
pojištěním jsou příslušné soudy České
republiky. Pojištění osob se sjednává jako
pojištění obnosové, není-li ujednáno jinak.
Tyto VPP nabývají platnosti dne 1.1.2017.
7
Změna
podmínek
je
možná
jednostranně, a to na základě oznámení
zveřejnění nových pojistných podmínek.
To je možné učinit zasláním nové verze
pojistných podmínek pojistníkovi, anebo
prostřednictvím
dálkového
přístupu
vhodnou formou, zejména zveřejněním
nových
pojistných
podmínek
prostřednictvím
internetových
stránek
pojistitele, a to v sekci „Dokumenty“ na
adrese
https://prvnivzajemna.cz/dokumenty
8 V případě oznámení nových pojistných
podmínek postupem dle předchozího
ustanovení je pojistník, jehož postavení se
oproti předchozím platným a účinným
podmínkám, oprávněn pojistnou smlouvu
vypovědět, a to ve lhůtě od okamžiku
zveřejnění
nové
verze
pojistných
podmínek až do okamžiku, kdy tato nová
verze
nabude
účinnosti.
V případě
vypovězení smlouvy pro změnu VPP pak
pojistná
smlouva
skončí
uplynutím
výpovědní
doby,
nejpozději
však
okamžikem nabytí účinnosti nových VPP.
9 Zveřejněná nová verze VPP nabude
účinnosti okamžikem, který je uveden ve
VPP, nejdříve však uplynutím 2 měsíců od
okamžiku, kdy byla nová verze VPP
zveřejněna.
10 Nová verze VPP musí obsahovat číslo
revize VPP, datum zveřejnění verze VPP a
datum účinnosti verze VPP. Není-li
uvedeno datum nabytí účinnosti verze
VPP, pak toto nastává uplynutím 2
kalendářních
měsíců
od
okamžiku
zveřejnění VPP.

členstvím v družstvu se myslí členství
v První vzájemné pojišťovně, družstvu,
IČO 04913558;

Článek 2 Vymezení pojmů
Pro účely pojištění, které se řídí těmito
VPP, se rozumí níže vymezenými pojmy:
karenční dobou - sjednaná doba, během
níž nastalé škodní události, které by jinak
byly pojistnými událostmi, se za pojistné
události nepovažují;
mimořádným pojistným - pojistné hrazené
nad rámec pojistného ujednaného v
pojistné smlouvě (nemá vliv na povinnost
pojistníka platit ujednané pojistné);
odkladnou dobou - ujednaná doba, která
začíná běžet dnem vzniku pojistné události
a po jejímž uplynutí může oprávněné
osobě vzniknout právo na pojistné plnění;
odkupným - částka stanovená pojistněmatematickými
metodami,
která
je
vyplacena při předčasném zániku pojištění
(nikoli z důvodu pojistné události);
pojistným rokem - rok začínající běžet v
den počátku pojištění nebo na výročí;
splaceným pojištěním - pojištění
dalšího placení běžného pojistného;

Článek 3 Počátek a konec pojištění
1 Počátek pojištění nastává prvním dnem
po uzavření pojistné smlouvy, není-li v
pojistné smlouvě ujednáno jinak. Počátek
pojištění však nenastane dříve, než se
pojištěnec a/nebo pojistník stane členem
družstva
v souladu
se
stanovami
pojistitele.
2 Pokud je v pojistné smlouvě ujednána
pojistná doba v letech, nastává konec
pojištění v den, který svým označením
připadá na stejný kalendářní den v roce,
na který připadá konec pojištění. Není-li
takového dne v příslušném kalendářním
roce, skončí pojištění dnem takovému dni
nejvíce odpovídající.
3 Je-li v pojistné smlouvě ujednána
pojistná doba do věku pojištěného,
nastává konec pojištění k datu, které
odpovídá uplynutí celého roku pojištění po
datu, kdy se pojištěný dožije sjednaného
věku.

bez

Sazebníkem
poplatků
dokument
zveřejněný na internetových stránkách
pojistitele, kde je uvedena aktuální výše
těch poplatků, které je pojistitel oprávněn
v průběhu pojistné doby upravovat; o
které konkrétní poplatky se jedná a
podmínky jejich úpravy, jsou uvedeny v
těchto VPP, ZPP, případně v ustanoveních
konkrétní pojistné smlouvy;
škodní událostí - skutečnost, která by
mohla být důvodem vzniku práva na
pojistné plnění;
vstupním věkem pojištěného - rozdíl mezi
kalendářním rokem počátku pojištění a
kalendářním rokem narození pojištěného;

Článek 5 Zániky pojištění
1 Upomene-li pojistitel pojistníka o
zaplacení pojistného a poučí-li ho v
upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li
celé dlužné pojistné zaplaceno ani v
dodatečné lhůtě uvedené v upomínce,
zanikne pojištění marným uplynutím této
lhůty.
2 Pojistitel a pojistník se mohou na zániku
pojištění dohodnout. Dohoda o zániku
pojištění musí vždy obsahovat ujednání o
vzájemném vypořádání závazků. Není-li v
dohodě uveden okamžik zániku pojištění,
zaniká pojištění ke dni, kdy dohoda nabyla
účinnosti.
3 Je-li pojištění ujednáno s běžným
pojistným, zaniká pojištění na základě
výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke
konci pojistného období; je-li však

výpověď doručena druhé straně později
než 6 týdnů přede dnem, kdy uplyne
pojistné období, zaniká pojištění ke konci
následujícího pojistného období.
4 Pojistitel nebo pojistník může pojištění
vypovědět s osmidenní výpovědní dobou
do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné
smlouvy.
5 Pojistitel nebo pojistník může pojištění
vypovědět s měsíční výpovědní dobou do 3
měsíců ode dne doručení oznámení vzniku
pojistné události.
6 Pojištění zaniká zánikem pojistného
zájmu, zánikem pojistného nebezpečí,
dnem smrti pojištěné osoby, dnem
odmítnutí pojistného plnění či z dalších
důvodů uvedených v Zákoníku nebo v
pojistné smlouvě. Zanikne-li pojištění z
důvodu zániku pojistného zájmu, má
pojistitel právo na pojistné až do doby, kdy
se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.
7 Umožňuje-li to pojistná smlouva, může
se zánik pojištění podle tohoto článku
týkat jak celé pojistné smlouvy zahrnující
veškerá
pojištění,
tak
jednotlivých
pojištění. Ostatní pojištění pak zůstávají
nedotčena.

skutečnosti významné pro pojistitelovo
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko,
zda je pojistí a za jakých podmínek, má
pojistitel právo od pojistné smlouvy
odstoupit.
2 Právo odstoupit od pojistné smlouvy
zaniká, nevyužije-li je pojistitel do 2
měsíců ode dne, kdy zatajení významných
skutečností zjistil nebo musel zjistit.
3 Právo odstoupit od pojistné smlouvy
podle odstavce 1 tohoto článku se může
týkat jak celé pojistné smlouvy zahrnující
veškerá
pojištění,
tak
jednotlivých
pojištění. Ostatní pojištění pak zůstávají
nedotčena.
4 Při odstoupení od pojistné smlouvy podle
tohoto odstavce vrátí pojistitel pojistníkovi
bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení
stalo účinným, zaplacené pojistné; přitom
má právo odečíst si, co již z pojištění plnil
a co odpovídá poměru již čerpaného
pojistného za situace, kdy by byla pojistka
sjednána řádně. Tímto se pokrývají
administrativní a další náklady pojistitele
na správu pojistné smlouvy a manipulační
náklady.

9 Výpovědní doba počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi, není-li
ujednáno nebo v Zákoníku stanoveno
jinak.

5 Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve
výši
přesahující
výši
zaplaceného
pojistného, vrátí pojistník, popřípadě
pojištěný nebo oprávněná osoba, pojistiteli
částku zaplaceného pojistného plnění,
která přesahuje zaplacené pojistné.

10 Pojištění zanikne také okamžikem, kdy
pojištenci a/nebo pojistníkovi zanikne
členství v družstvu. V takovém případě
pojištění zanikne ke dni zániku členství
v družstvu. Plátce pojištění má v takovém
případě právo na vrácení pojistného za
pojistné období, které již bylo zaplaceno a
překračuje dobu trvání pojištění.

6 Obecná úprava odstoupení dle § 2002 a
násl. Zákoníku se pro pojištění řídící se
těmito VPP nepoužije; následky porušení
smluvních povinností jsou stanoveny výše
v tomto článku, v oddílu pojištění Zákoníku
a/nebo v pojistné smlouvě.

Článek 6 Pojistné plnění
Článek 5 Odstoupení od pojištění
1 Zatají-li pojistník nebo pojištěný úmyslně
nebo z nedbalosti při zodpovídání
písemných dotazů pojistitele v rámci
uzavírání nebo změny pojistné smlouvy

1 Forma poskytování pojistného plnění je
ujednána v pojistné smlouvě.
2 Pojistnou částkou, denní dávkou,
důchodem a pojistnou dobou se pro účely

stanovení výše pojistného plnění a/nebo
podmínek jeho výplaty rozumí hodnota
tohoto parametru ujednaná pro dané
pojištění v pojistné smlouvě ke dni vzniku
pojistné události, není-li ujednáno jinak.
3 Důchod se vyplácí ročně předem po
ujednanou dobu. Právo na výplatu prvního
důchodu
vzniká
k
výročí,
které
předcházelo vzniku pojistné události. První
důchod je splatný po vzniku pojistné
události, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
skončení šetření.
4 Zproštění od placení pojistného se
vztahuje pouze na ujednanou část
pojistného. Právo na zproštění od placení
pojistného vzniká k nejbližší splatnosti
pojistného následující po vzniku pojistné
události. Pojistník je zproštěn od placení
pojistného po ujednanou dobu, nejdéle
však do zániku pojištění.
5 Pojistitel má právo odečíst od pojistného
plnění
anebo
odkupného
splatné
pohledávky
pojistného
a/nebo
jiné
pohledávky z pojištění, popř. pohledávky
jakékoliv jiné splatné pohledávky, které
má pojistitel za pojistníkem.
6 V případě změny pojištění platí
ustanovení o výlukách a/nebo omezeních
pojistného
plnění
pro
dodatečně
sjednanou/navýšenou část pojistného krytí
obdobně.

Článek 7 Odmítnutí pojistného plnění
1 Pojistitel je oprávněn pojistné plnění
odmítnout,
byla-li
příčinou
pojistné
události skutečnost:
a) o které se dozvěděl až po vzniku
pojistné události a
b) kterou při sjednávání pojištění nebo
jeho změny nemohl zjistit v důsledku
zatajení (při zodpovídání písemných
dotazů
pojistitele
pojistníkem
nebo
pojištěným v rámci uzavírání nebo změny
pojistné smlouvy) skutečností významných

pro pojistitelovo ohodnocení pojistného
rizika a
c) pokud by při znalosti této skutečnosti
při uzavírání pojistné smlouvy tuto
smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji
uzavřel za jiných podmínek. Pojistitel je
dále oprávněn pojistné plnění odmítnout v
případě, že oprávněná osoba, pojistník
nebo pojištěný uvedou při uplatňování
práva na plnění z pojištění vědomě
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje
týkající se rozsahu pojistné události nebo
podstatné údaje týkající se pojistné
události zamlčí.
2 Pojistitel je oprávněn pojistné plnění
odmítnout v souladu s odstavcem 1, 2
tohoto článku i tehdy, týká-li se pojistná
událost věci, části věci nebo části těla
nebo orgánu, který byl poškozen již v
minulosti, a nebyla-li tato skutečnost v
důsledku zatajení nebo nepravdivého či
neúplného sdělení pojistiteli známa.

Článek 8 Pojistné
1 Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné
události, náleží pojistiteli pojistné do konce
pojistného období, v němž pojistná událost
nastala (jednorázové pojistné náleží
pojistiteli celé).
2 Právo pojistitele na běžné pojistné za
první pojistné období a na jednorázové
pojistné vzniká dnem uzavření pojistné
smlouvy a pojistné je k tomuto dni
splatné,
není-li
pojistnou
smlouvou
sjednáno výslovně jinak.
3 Právo pojistitele na běžné pojistné za
následující pojistná období vzniká prvním
dnem pojistného období a pojistné je k
tomuto dni splatné.
4 Pojistitel má právo upravit výši
pojistného z důvodu změny podmínek
rozhodných pro stanovení jeho výše.
Těmito změnami jsou zejména změny
právních
předpisů
nebo
změny
rozhodovací praxe soudů, které přímo
nebo nepřímo ukládají pojistiteli nové

povinnosti, které mají vliv na stanovení
výše pojistného a/nebo pojistného plnění
(zejména daně, poplatky apod.). Upraví-li
pojistitel
výši
pojistného,
sdělí
ji
pojistníkovi nejpozději 2 měsíce přede
dnem splatnosti pojistného za pojistné
období, ve kterém se má výše pojistného
změnit.
5 Pojistné plnění může být poskytováno
zejména ve formě:
a) jednorázové výplaty pojistného plnění
odvozeného od pojistné částky;
b) jednorázové výplaty pojistného plnění
odvozeného od denní dávky;
c) opakované výplaty pojistného plnění v
ujednané
frekvenci
odvozeného
od
důchodu;
d) zproštění
pojistného;

pojistníka

od

placení

e) poskytnutí odborných služeb a/nebo
výhod ze strany pojistitele a/nebo třetích
osob na účet pojistitele.
6 Nesouhlasí-li pojistník se změnou výše
pojistného podle odstavce 4 tohoto článku,
může nesouhlas projevit do 1 měsíce ode
dne, kdy se o ní dozvěděl; v tomto případě
pojištění zanikne uplynutím pojistného
období, na které bylo pojistné zaplaceno.
Neupozornil-li však pojistitel na tento
následek pojistníka, trvá pojištění nadále a
výše pojistného se při nesouhlasu
pojistníka nemění.
7 Pojištění se pro neplacení pojistného ani
z jiných důvodů nepřerušuje.

Článek 9 Práva povinnosti účastníků
pojištění
1 Pojistník je povinen být po celou dobu
trvání
pojištění
členem
pojistitele.
V případě ukončení jeho členství zaniká
nejpozději
dnem
ukončení
členství
pojištění. Pro případ zániku členství se

použijí ustanovení o ukončení pojistné
smlouvy.
2
Pojistník
je
povinen
seznámit
pojištěného, který je osobou odlišnou od
pojistníka, s obsahem pojistné smlouvy a
pojištěný s jejím uzavřením musí souhlasit.
3 Oprávněná osoba odlišná od pojištěného
může uplatnit právo na pojistné plnění
pouze tehdy, prokáže-li, že jí byl k přijetí
pojistného plnění dán písemný souhlas
pojištěného. Je-li oprávněnou osobou
pojistník, může uplatnit právo na pojistné
plnění pouze tehdy, prokáže-li navíc
splnění povinnosti uvedené v odstavci 1
tohoto článku.
4 Písemný souhlas pojištěného odlišného
od pojistníka se vyžaduje i v případě
zastavení
nebo
postoupení
pojistné
smlouvy, změny obmyšleného, změny
podílů na pojistném plnění, bylo-li určeno
více obmyšlených a vyplacení odkupného.
5 Dotáže-li se pojistitel v písemné formě
zájemce o pojištění při jednání o uzavření
pojistné smlouvy nebo pojistníka či
pojištěného při jednání o změně pojistné
smlouvy na skutečnosti, které mají význam
pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí
pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých
podmínek, zodpoví zájemce, pojistník či
pojištěný tyto dotazy pravdivě a úplně.
Povinnost se považuje za řádně splněnou,
nebylo-li v odpovědi zatajeno nic
podstatného.
6 Pojistník je povinen bez zbytečného
odkladu oznámit pojistiteli zánik nebo
změnu pojistného rizika, nebyla-li tato
změna promítnuta ve výpočtu pojistného;
to platí pro všechny druhy pojištění osob,
včetně pojištění nemoci. V případě
pojištění cizího pojistného nebezpečí má
tuto povinnost pojištěný.
7 Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel
pojistnou smlouvu za jiných podmínek,
pokud by pojistné riziko ve zvýšeném
rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné
smlouvy, má právo navrhnout novou výši

pojistného nebo jinou úpravu pojistné
smlouvy (např. výluku nebo omezení
pojistného plnění) s účinností od nejbližší
splatnosti pojistného následující po dni,
kdy se o tomto zvýšení dozvěděl. Neučiní-li
tak do 2 měsíců ode dne, kdy se o této
změně dozvěděl, jeho právo zaniká. Není-li
návrh přijat nebo nově určené pojistné
zaplaceno do 15 dnů ode dne doručení
návrhu, má pojistitel právo pojištění
vypovědět s osmidenní výpovědní dobou;
toto
právo
však
pojistitel
nemá,
neupozornil-li na možnost výpovědi v
návrhu. Nevypoví-li pojistitel pojištění do 2
měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s
návrhem, nebo kdy marně uplynula doba
podle předchozí věty, zanikne jeho právo
vypovědět pojištění v souladu s tímto
odstavcem.
8 Prokáže-li pojistitel, že by vzhledem k
podmínkám platným v době uzavření
pojistné smlouvy pojistnou smlouvu
neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko
ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání
pojistné smlouvy, má právo od pojistné
smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li pojistitel
od pojistné smlouvy do 1 měsíce ode dne,
kdy se o této změně dozvěděl, zanikne
jeho právo odstoupit od pojistné smlouvy
v souladu s tímto odstavcem.
9 Pojistitel je oprávněn požadovat po
pojistníkovi úhradu mimořádných nákladů
souvisejících s úkony, které jdou nad
rámec běžné správy pojistné smlouvy
(např. upomínací výlohy pro neplacení
pojistného,
výlohy
související
s
vyhotovením duplikátů a/nebo kopií
dokumentů, které pojistník obdržel, nebo
výlohy související s vyhotovením informace
o stavu pojistné smlouvy častěji než
jednou za pojistný rok).
10 Výše poplatků na úhradu těchto
mimořádných nákladů aktuální k datu
platnosti těchto VPP je stanovena v
Sazebníku.

Článek 10 Práva povinnosti účastníků
pojištění v případě pojistné události

1 Nastane-li škodní událost, se kterou ten,
kdo se pokládá za oprávněnou osobu,
spojuje požadavek na pojistné plnění,
oznámí to pojistiteli bez zbytečného
odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o
vzniku a rozsahu následků takové události
a o právech třetích osob. Současně
předloží pojistiteli potřebné doklady
vyžádané
pojistitelem
a
postupuje
způsobem ujednaným v pojistné smlouvě.
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.
2 Pojištěný nebo oprávněná osoba jsou
povinni pojistiteli předložit a/nebo mu
umožnit získat co nejdříve veškeré doklady
a dokumenty, které si pojistitel v
souvislosti s šetřením škodní události
vyžádá.
K
veškerým
dokladům
a
dokumentům předkládaným pojistiteli v
jiném než českém jazyce musí být přiložen
jejich úředně ověřený překlad do českého
jazyka.
3 Dokud tyto povinnosti nejsou splněny,
pojistitel
je
oprávněn
poskytování
pojistného plnění nezahájit, popřípadě
poskytování
až
do
jejich
splnění
pozastavit. Pojištěný je povinen se léčit u
lékařů a v léčebných zařízeních, která
užívají všeobecně uznávané vědecké a
diagnostické metody, a je povinen řídit se
doporučeními lékaře a podniknout všechny
kroky prospěšné pro jeho uzdravení.
4 Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu
po oznámení podle odstavce 1 tohoto
článku šetření nutné ke zjištění existence a
rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je
skončeno sdělením jeho výsledků osobě,
která uplatnila právo na pojistné plnění; na
žádost této osoby jí pojistitel v písemné
formě zdůvodní výši pojistného plnění,
popřípadě důvod jeho zamítnutí.
5 Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění
pojistné události, rozsahu pojistného
plnění nebo k zjištění osoby oprávněné
přijmout pojistné plnění do 3 měsíců ode
dne oznámení, pojistitel oznamovateli

sdělí, proč nelze šetření ukončit. Požádá-li
o to oznamovatel, sdělí mu pojistitel
důvody v písemné formě.
6 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode
dne skončení šetření.
7 Pojistitel není povinen hradit žádné
výdaje nebo náklady oprávněné osoby
vynaložené
na
posouzení
události
(zejména náklady na právní zastoupení),
byť by jakkoli souvisely s šetřením škodní
události, není-li dále uvedeno jinak.
Pojistitel se podílí na úhradě účelně
vynaložených a prokázaných hotových
výdajů spojených s šetřením práva na
pojistné plnění (zejména poplatky za
vyhotovení
lékařského
potvrzení),
maximálně však do částky 300 Kč v rámci
jedné škodní události. Náhrady podle
tohoto odstavce není pojistitel povinen
poskytnout v případech, kdy právo na
uplatňované pojistné plnění nevzniklo.
8 Obsahuje-li oznámení podle odstavce 1
tohoto článku vědomě nepravdivé a/nebo
hrubě zkreslené podstatné údaje týkající
se rozsahu oznámené pojistné události
a/nebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje
týkající se této pojistné události, má
pojistitel právo na náhradu nákladů účelně
vynaložených na šetření skutečností, o
nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo
zamlčeny. Má se za to, že pojistitel
vynaložil náklady v prokázané výši účelně.
9 Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná
osoba, která uplatňuje na pojistné plnění
právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení
porušením povinnosti, má pojistitel vůči
němu právo na přiměřenou náhradu.
10 Pokud došlo k vyplacení pojistného
plnění (nebo jeho části) bez právního
důvodu, je ten, komu bylo takto plněno,
povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné
plnění (nebo jeho část), a to i v případě,
že pojištění již zaniklo.

Článek 11 Následky porušení povinností

1 Bylo-li v důsledku porušení povinnosti
pojistníka nebo pojištěného při jednání o
uzavření pojistné smlouvy nebo o její
změně ujednáno nižší pojistné, má
pojistitel právo pojistné plnění snížit o
takovou část, jaký je poměr pojistného,
které obdržel, k pojistnému, které měl
obdržet.
2 Mělo-li porušení povinnosti 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 tomu, jaký vliv mělo toto porušení
na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
3 Poruší-li pojistník nebo pojištěný
povinnost oznámit zvýšení pojistného
rizika, má pojistitel právo pojištění
vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li
pojistitel pojištění, náleží mu pojistné až
do konce pojistného období, v němž
pojištění zaniklo; jednorázové pojistné
náleží pojistiteli v tomto případě celé.
Nevypoví-li pojistitel pojištění do 2 měsíců
ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika
dozvěděl, zanikne jeho právo vypovědět
pojištění v souladu s tímto odstavcem.
4 Poruší-li pojistník nebo pojištěný
povinnost oznámit zvýšení pojistného
rizika a nastala-li po této změně pojistná
událost, má pojistitel právo snížit pojistné
plnění úměrně k tomu, jaký je poměr
pojistného, které obdržel, k pojistnému,
které by měl obdržet, kdyby se byl o
zvýšení pojistného rizika z oznámení včas
dozvěděl.
5 Určil-li pojistitel chybně pojistné,
pojistnou dobu, dobu placení pojistného,
pojistnou částku nebo jinou formu
pojistného plnění proto, že pojistník nebo
pojištěný uvedl nesprávné datum narození
pojištěného nebo nepravdivý či neúplný
údaj o jiné skutečnosti významné pro
stanovení
parametrů
pojištění,
má
pojistitel právo snížit pojistné plnění v
poměru výše pojistného, které bylo

placeno, k výši pojistného, které by bylo
placeno, kdyby byl pojistník nebo pojištěný
býval uvedl datum narození pojištěného
nebo
jinou
významnou
skutečnost
pravdivě a úplně.
6 Bylo-li v důsledku nesprávně uvedeného
údaje o datu narození pojištěného nebo
jiného významného nepravdivého či
neúplného údaje placeno vyšší pojistné,
upraví pojistitel jeho výši počínaje
pojistným obdobím následujícím po
pojistném období, ve kterém se dozvěděl
správné údaje. Pojistné placené za
následující pojistná období se snižuje o
přeplatek pojistného; bylo-li pojistné
jednorázové, vrátí pojistitel přeplatek
pojistníkovi bez zbytečného odkladu.
Bylo-li uvedeno nesprávné datum narození
pojištěného
nebo
jiný
významný
nepravdivý či neúplný údaj, má pojistitel
právo od pojistné smlouvy odstoupit.

Článek 12 Doručování a písemná forma
1
Písemnost
může
mít
elektronickou nebo jinou
podobu.

listinnou,
obdobnou

2. Je-li pro písemnost vyžadována písemná
forma dle příslušných právních předpisů, je
taková forma zachována, pokud je podpis
právního jednání nahrazen mechanickými
prostředky v případech, kdy je to obvyklé
(zejména
jde-li
o
hromadnou
korespondenci, komunikaci elektronickými
prostředky, předchozí dohodu nebo návrh,
podle něhož se druhá strana zachová
apod.). Mechanickými prostředky se
rozumí například faksimile podpisu.
3 Písemnosti si účastníci pojištění doručují:
a) při osobním styku jejich předáním a
převzetím
b) s využitím držitele poštovní licence na
poštovní adresu uvedenou v pojistné
smlouvě, nebo na adresu sdělenou za
účelem doručování ve smlouvě či později
sdělenou

c) prostřednictvím oficiální internetové či
jiné aplikace vydané pojistitelem, do níž
lze
přistupovat
prostřednictvím
individuálních přístupových údajů
d) prostřednictvím dalších vhodných
elektronických prostředků komunikace.
4 Pojistník, případně další účastníci
pojištění, jsou povinni pojistiteli sdělit
aktuální adresu trvalého pobytu, případně
pokud se liší, kontaktní adresu pro
doručování písemností (kontaktní poštovní
a emailovou adresu), na které se skutečně
zdržují a kde mají možnost vybírat a
přebírat zásilky, a jde-li o elektronickou
poštu, pak takovou emailovou adresu
(emailovou
schránku), k
níž
mají
pravidelný přístup a která je chráněna
proti zneužití a přístupu třetích osob.
5
Písemnost
odeslaná
pojistitelem
prostřednictvím oficiální aplikace pojistitele
je doručena okamžikem, kdy je v aplikaci
uložena a připravena k vyzvednutí.
Písemnost zasílaná stejným způsobem
pojistníkem, případně jiným účastníkem
pojištění, který má tuto službu sjednánu,
je doručena okamžikem odeslání a
zaznamenání v systému aplikace.
6 Peněžní částka je doručena pojistiteli
dnem připsání této částky na jeho účet s
ujednanou identifikací platby (zejména
variabilním symbolem).
7 Peněžní částky převyšující 10 000 Kč
jsou pojistitelem poskytovány výhradně
formou bezhotovostního platebního styku.
8 Účastníci pojištění jsou povinni si bez
zbytečného
odkladu
sdělit
změny
veškerých skutečností významných pro
doručování a oznámit si navzájem svou
novou poštovní nebo emailovou adresu.
Tyto změny jsou vůči druhé smluvní straně
účinné, jakmile jí byly sděleny. Pokud má
odesílatel
důvodnou
pochybnost
o
správnosti adresy, má se za to, že adresou
je adresa, která je odesílateli známa na

základě
jeho
provedeného v
předpisy.

vlastního
souladu s

zjištění
právními

9
Účastníci
pojištění
mohou
prostřednictvím oficiální aplikace provádět
taková právní jednání, oznámení či jiné
úkony, které tyto aplikace technicky
umožňují, a pokud je jednající osoba
řádně
přihlášena,
ověřena
pomocí
přihlašovacích údajů či jiným obdobným
způsobem zaručujícím její identifikaci a
postupuje v souladu s podmínkami užití
aplikace.
10 Právní jednání, oznámení nebo jakýkoli
jiný úkon učiněný prostřednictvím oficiální
aplikace pojistitele v souladu s předchozím
odstavcem a podmínkami jejich užití se
považuje za jednání přihlášené osoby v
písemné formě.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení
1 Tyto všeobecné pojistné podmínky
nabývají platnosti a účinnosti okamžikem
schválení představenstvem.
2 Tyto VPP musí být nejpozději následující
den po nabytí účinnosti a platnosti vloženy
do příslušné sekce internetových stránek
pojistitele.

