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Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866. IČ: 61859869, DIČ: CZ699001273,  
klientský servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto doplňkové pojistné podmínky pro pojištění od-
povědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
DPP POV SGM 2010/02 platí spolu s Všeobecnými 
pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 
2010/02) pro pojištění vozidel provozovaných riziko-
vými subjekty.

Článek 2
Výklad pojmů
1.  Za vozidla provozovaná rizikovými subjekty se 

považují vozidla, jejichž provozovatelem/držitelem 
uvedeným v pojistné smlouvě je fyzická osoba, 
které je k datu počátku pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen 
„pojištění odpovědnosti“) 30 let a méně. Stanoví 
se jako rozdíl roku data počátku pojištění a roku 
data narození. 

2.  Pro účely těchto DPP POV SGM 2010/02 se 
za oznámení škodní události též považuje ohlášení 
škodní události nebo uplatnění nároku na plnění 
poškozeným.

Článek 3
Pojistné
1.  V případě, kdy je pojistiteli oznámena škodní 

událost způsobená provozem vozidla, jehož 
provozovatelem/držitelem je fyzická osoba, které 
je v době oznámení škodní události 30 let a méně; 
stanoví se jako rozdíl roku data oznámení škodní 
události a roku data narození, má pojistitel nárok:
a)  na přirážku k pojistnému za pojistné období, 

ve kterém je škodní událost pojistiteli ozná-
mena (jednorázová přirážka); tato přirážka 
činí 90 % z ročního pojistného za pojištění 
odpovědnosti platného pro dané pojistné 
období a vozidlo. Vyúčtování celé přirážky 
probíhá nezávisle na pojistníkem zvoleném 
způsobu úhrady pojistného. Splatnost přirážky 
je posledním dnem druhého kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
byla škodní událost pojistiteli oznámena a je 
uvedena ve vyúčtování zaslaném pojistníkovi. 

 V případě zániku pojištění odpovědnosti před 
koncem pojistného období náleží pojistiteli 
pouze poměrná část jednorázové přirážky, 
od data počátku pojistného období do data 
zániku pojištění.

b)  navýšit pojistné, a to formou trvalé přirážky 
ve výši 100 % k ročnímu pojistnému za pojiš-
tění odpovědnosti, a to počínaje prvním dnem 
pojistného období, které následuje po pojist-
ném období, ve kterém byla škodní událost 
pojistiteli oznámena.

2.  V případech, kdy pojistitel v průběhu šetření 
zjistí, že není povinen poskytnout pojistné plnění, 
přirážku na pojistném dle odst. 1 a) a b) tohoto 
článku stornuje a pokud již bylo pojistné ve výši 
odpovídající výši přirážky uhrazeno, toto pojistníko-
vi vrátí.

3.  Uvedenými přirážkami není dotčen standardní 
systém bonus / malus dle čl. 7 VPP POV 2010/02.

Článek 4
Účinnost
Tyto DPP POV SGM 2010/02 nabývají účinnosti dnem 
1. 10. 2010.
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