
 

 
 
 
 

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
  
 
 
 
 
Smluvní ujednání o uzav ření smlouvy zaplacením pojistného 
 
Pojistná smlouva vzniká zaplacením pojistného a je uzavřena okamžikem uhrazení pojistného za první 
pojistné období pojistiteli (viz. § 6 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění). Počátek 
pojištění je stanoven na den, hodinu a minutu, které jsou v návrhu pojistitele na uzavření pojistné smlouvy 
(dále jen "návrh"), resp. v pojistné smlouvě, uvedené jako počátek pojištění. Podmínkou účinnosti pojistné 
smlouvy, tzn. okamžikem, od kterého je poskytována pojistná ochrana, je uhrazení prvního pojistného nebo 
jeho první splátky do 15 dnů od počátku pojištění uvedeného na návrhu pojistné smlouvy. Pojistné je 
zásadně uhrazeno jeho připsáním na účet pojistitele nebo zaplacením v hotovosti pojistiteli nebo osobě pro 
něj činné. Pro první pojistné nebo jeho první splátku platí, že se považují za uhrazené též již okamžikem, kdy 
byl podán příkaz k převodu peněžních prostředků na úhradu prvního pojistného nebo první splátky 
pojistného s okamžitou splatností za podmínky, že tento příkaz k převodu peněžních prostředků byl 
převádějící institucí následně jako správný, proveditelný a účinný bezodkladně akceptován. V případě 
nezaplacení pojistného nejpozději do 15 dnů od počátku pojištění uvedeného na návrhu pojistné smlouvy, 
není pojistitel tímto návrhem vázán a pojistná smlouva nevzniká. Pojistná smlouva je účinná již před jejím 
uzavřením, pokud dohodnutý počátek pojištění předchází úhradě pojistného v dohodnutém termínu a výši. 
 
 
 
Smluvního ujednání o vzniku havarijního pojišt ění prohlídkou vozidla 
 
Beru na vědomí, že v případě sjednání pojištění Allrisk, Havarijní pojištění, Pojištění pro případ odcizení 
nebo Minikasko (viz. VPP HAV 2006/02, Zvláštní část B)) pro ojeté vozidlo je podmínkou trvání všech 
sjednaných pojištění zjištění dobrého stavu vozidla, a to absolvováním jeho prohlídky pojistitelem nejpozději 
do 10 dnů od počátku pojištění uvedeného na návrhu pojistné smlouvy. Toto absolvování prohlídky bude 
potvrzeno písemným protokolem o provedení prohlídky. Souhlasím s tím, že se v době do zjištění dobrého 
stavu vozidla a není-li zjištěn, pak do zániku sjednaných pojištění, sjednaná spoluúčast v procentech 
v pojištění Allrisk, Havarijní pojištění, Pojištění pro případ odcizení nebo Minikasko zvyšuje na 99%. 
Souhlasím s tím, že pokud k prohlídce vozidla pojistitelem do termínu stanoveného v tomto návrhu na 
uzavření pojistné smlouvy nedojde nebo pokud bude zjištěn prohlídkou vozidla stav nevyhovující, všechna 
pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou nevzniknou, resp. zaniknou dohodou smluvních stran uplynutím 
následujícího pracovního dne po dni stanoveném jako termín pro provedení prohlídky vozidla v tomto návrhu 
na uzavření pojistné smlouvy. Souhlasím s tím, že zánikem některého ze sjednaných pojištění zaniknou 
dohodou smluvních stran současně i veškerá další sjednaná pojištění. Souhlasím s tím, že pokud sjednaná 
pojištění zaniknou z důvodu, že k prohlídce vozidla pojistitelem do stanoveného termínu nedojde nebo z 
důvodu, že prohlídkou vozidla bude zjištěn jeho nevyhovující stav a v době do zániku pojištění dojde k 
pojistné události, za kterou pojistitel plnil, náleží pojistiteli běžné pojistné až do výše ročního pojistného za 
všechna sjednaná pojištění, maximálně však do výše pojistitelem vyplaceného pojistného plnění. Právo 
pojistitele na navýšené pojistné se neuplatní z důvodu plnění ze sjednaného pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla. 
 
 


