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H-366/14Zvláštní pojistné podmínky 
pro doplňkové pojištění 
sportovní výbavy 
Článek 1  Úvodní ustanovení 

1) Doplňkové pojištění sportovní výbavy se řídí pojistnou smlouvou, těmito 
zvláštními pojistnými podmínkami pro doplňkové pojištění sportovní výbavy 
(dále jen ZPP), všeobecnými pojistnými podmínkami pro havarijní pojištění 
vozidel uvedenými v pojistné smlouvě (dále jen VPP HAV), zákonem č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem, a dalšími příslušnými právními předpisy. 

2) Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 2  Předmět pojištění

1) Předmětem pojištění je při splnění dále uvedených podmínek: 
a)  sportovní výbava, kterou se pro účely tohoto pojištění rozumí:
 i)  sportovní výzbroj jako např. jízdní kola, lyže, snowboardy, rekreační 

nemotorová plavidla, sportovní nářadí, stany, spací pytle, karimatky 
a sportovní batohy (dále jen sportovní výzbroj);

 ii)  sportovní ochranné přilby, horolezecká výstroj a potápěčská výstroj, 
jednoúčelová sportovní obuv (dále jen sportovní výstroj);

 iii)  demontovatelné střešní, zadní nebo vnitřní nosiče, speciální upevňovací 
prvky (např. držák jízdního kola, držák kánoe), demontovatelné 
zavazadlové střešní nebo zadní boxy (dále jen nosiče a boxy);

b)  vozidlo, kterým je sportovní výbava přepravována a které je uvedeno 
v pojistné smlouvě (dále je pojištěné vozidlo).

2) Sportovní výzbroj a sportovní výstroj je předmětem pojištění, jen pokud 
je upevněna na pojištěném vozidle na nosiči nebo v boxu nebo umístěna 
v pojištěném vozidle, není-li dále uvedeno jinak.

3) Nosiče a boxy jsou předmětem pojištění, jen pokud jsou upevněny 
na pojištěném vozidle, případně umístěny v pojištěném vozidle, není-li dále 
uvedeno jinak.

Článek 3  Pojistné nebezpečí

1) Sportovní výbava se pojišťuje pro pojistná nebezpečí ve smyslu VPP HAV:
a)  základní havárie včetně poškození pádem sportovní výbavy při její montáži 

na vozidlo, při demontáži z vozidla, při nakládání do vozidla, při vykládání 
z vozidla, nebo při jízdě vozidla;

b) živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem;
c) odcizení, bylo-li bez zbytečného odkladu oznámeno policii.

2) Vozidlo se pojišťuje pro pojistné nebezpečí poškození mechanickými silami 
působícími na vnější části vozidla, které byly vyvolány pádem sportovní výbavy 
při její montáži na vozidlo, při demontáži z vozidla, při nakládání do vozidla, 
při vykládání z vozidla, nebo při jízdě vozidla. 

3) Pro jiná pojistná nebezpečí se sportovní výbava ani vozidlo podle těchto 
ZPP nepojišťují.

Článek 4  Pojistná událost

1) Pojistnou událostí je náhlá a nahodilá událost, která za trvání tohoto 
pojištění nastala na území platnosti pojištění a byla způsobena pojistným 
nebezpečím uvedeným v čl. 3. Pojistnou událostí však nejsou události 
ani případy výslovně uvedené ve výlukách z pojištění ve VPP HAV nebo v těchto 
ZPP, dohodnuté v pojistné smlouvě nebo vyloučené právními předpisy.

2) Ztráta sportovní výbavy je pojistnou událostí výlučně v případě, kdy osoby 
dopravované pojištěným vozidlem pozbyly nezávisle na své vůli v souvislosti 
s dopravní nehodou vozidla možnosti s pojištěnou věcí disponovat.

3) Oprávněnou osobou v případě pojistného plnění za škody na sportovní 
výbavě je vlastník pojištěné věci nebo osoba, která ji oprávněně užívá. 

4) Oprávněnou osobou v případě pojistného plnění za škody na pojištěném 
vozidle je vlastník vozidla.

5) Událost nastalá z jedné příčiny a v jednom časovém okamžiku se považuje 
za jednu pojistnou událost, a to i v případě, kdy vznikla škoda více osobám.

Článek 5  Vznik, trvání a zánik pojištění

1) Toto pojištění je doplňkovým pojištěním k hlavnímu pojištění sjednanému 
k pojištěnému vozidlu u pojistitele. Hlavním pojištěním je pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarijní pojištění.

2) Doplňkové pojištění trvá za podmínky existence alespoň jednoho hlavního 
pojištění, jinak zaniká, a to současně se zánikem posledního hlavního pojištění.

3) Ostatní důvody zániku tohoto pojištění jsou uvedeny ve VPP HAV.

Článek 6  Povinnosti osob uplatňujících právo na pojistné plnění 

1) Kromě povinností uvedených ve VPP HAV je každá osoba, která uplatňuje 
právo na pojistné plnění, povinna podat pojistiteli informace o právech, která 
z dané pojistné události vznikla nebo mohla vzniknout dalším osobám. 

2) Každá osoba uplatňující právo na pojistné plnění je povinna poskytnout 
pojistiteli bez zbytečného odkladu součinnost k tomu, aby pojistitel mohl z dané 
pojistné události stanovit pojistné plnění všem oprávněným osobám.
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Článek 7  Výluky z pojištění

1) Kromě výluk uvedených ve VPP HAV se toto pojištění dále nevztahuje:
a)  na oděvy, oděvní doplňky a obuv, nejde-li o sportovní výstroj;
b) na svítilny, vařiče a jejich příslušenství;
c)  na elektroniku a audiovizuální techniku, a to i v případě, že je součástí 

sportovní výbavy nebo pojištěného vozidla;
d)  na motorová vozidla a na jejich součásti s výjimkou pojištěného vozidla 

a s výjimkou elektrokol, pokud výkon jejich motoru nepřesahuje 250 W, 
pohonný systém se aktivuje výhradně šlapáním a maximální rychlost, 
při níž je aktivní, nepřesahuje 25 km/h;

e)  na motorová plavidla včetně vodních skútrů a na jejich součásti;
f)  na letadla, tj. zařízení schopná vyvozovat síly nesoucí je v atmosféře (včetně 

např. horkovzdušných balónů, vzducholodí), na kluzáky a větroně a na součásti 
těchto zařízení;

g)  na motory a pohonné jednotky, a to i v případě, že jsou součástí sportovní 
výbavy nebo pojištěného vozidla;

h)  na střelné zbraně;
i)  na modely nebo makety lodí, vozidel, letadel a raket a na zařízení sloužící 

k jejich pohonu a ovládání;
j) na zvířata;
k)  na věci sloužící k výkonu povolání, prodeji, pronájmu nebo k jiné výdělečné 

činnosti jakékoli osoby včetně osob dopravovaných pojištěným vozidlem;
l) věci historické nebo sběratelské hodnoty;
m)  na krádež sportovní výzbroje nebo sportovní výstroje v době od 22:00 

do 6:00 hod.; to neplatí, prokáže-li se, že bylo účelné, aby sportovní výzbroj 
a sportovní výstroj zůstaly v této době uloženy v pojištěném vozidle, 
na nosiči nebo v boxu;

n)  na krádež sportovní výbavy, která byla v pojištěném vozidle ponechána 
v prostoru pro cestující, ačkoli mohla být uzamčena v zavazadlovém prostoru 
nebo v zavazadlovém boxu.

2) Toto pojištění se nevztahuje na krádež sportovní výzbroje a sportovní 
výstroje z boxu, pokud nejsou splněny následující podmínky:
a)  box musí být uzamčený a prvky umožňující jeho demontování z nosiče nesmí 

být z vnějšku přístupné nebo musí být uzamčené;
b)  box musí být upevněn na nosiči, který je pevně spojen s pojištěným vozidlem, 

a toto spojení musí být uzamčeno.

3) Toto pojištění se nevztahuje na krádež sportovní výzbroje, sportovní výstroje 
nebo boxu z nosiče, případně na krádež nosiče, pokud nejsou splněny následující 
podmínky:
a)  nosič musí být pevně spojen s pojištěným vozidlem a toto spojení musí být 

uzamčeno;
b)  sportovní výzbroj, sportovní výstroj a box musí být k nosiči, případně 

k jiné konstrukci (např. jízdní kolo k držáku jízdních kol), připevněny a toto 
připevnění musí být uzamčeno;

c)  výše uvedená konstrukce musí být pevně spojena s nosičem a toto spojení 
musí být uzamčeno.

4) Toto pojištění se nevztahuje na případy, kdy nebylo prokázáno překonání 
překážky chránící sportovní výbavu před krádeží. Za překonání překážky 
se nepovažuje vniknutí do vozidla nebo boxu umístěného na nosiči stěnou nebo 
obalem, které jsou zhotoveny z materiálů, jež svými fyzikálními vlastnostmi 
nebo technologií zpracování (např. textilní materiál apod.) nebo konstrukčním 
řešením nejsou schopny odolat násilnému překonání běžně dostupnými 
prostředky.

5) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za škody nastalé 
a)  v důsledku překročení maximálního povoleného zatížení střechy, zadní části 

pojištěného vozidla, nosiče nebo boxu;
b)  v důsledku skutečnosti, že nosič nebo box není homologovaný pro použití 

na pojištěném vozidle;

c)  v důsledku překročení maximální rychlosti stanovené výrobcem pro nosič 
nebo box, případně pro držák sportovní výzbroje.

6) Při škodě způsobené nesprávnou montáží nebo demontáží sportovní výbavy 
se výluka uvedená ve VPP HAV čl. 19 odst. 1 písm. d) neuplatní.

Článek 8  Pojistné plnění

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění v následujícím rozsahu:
a)  v případě parciálního poškození sportovní výbavy ve výši přiměřených 

nákladů, které je třeba účelně vynaložit na opravu do stavu bezprostředně 
před pojistnou událostí, snížených o hodnotu zbytků nahrazovaných částí, 
a to v cenové úrovni obvyklé pro Českou republiku,

b)  v případě totálního poškození, odcizení nebo ztráty sportovní výbavy ve výši 
přiměřených nákladů na pořízení věci stejného druhu a kvality odpovídající 
stavu pojištěné věci bezprostředně před pojistnou událostí, snížených 
o hodnotu zbytků věci,

c)  v případě parciálního poškození pojištěného vozidla ve výši přiměřených 
nákladů, které je třeba účelně vynaložit na opravu do stavu bezprostředně 
před pojistnou událostí, snížených o hodnotu zbytků nahrazovaných částí, 
a to v cenové úrovni obvyklé pro Českou republiku,

d)  v případě totálního poškození pojištěného vozidla ve výši obvyklé ceny 
bezprostředně před pojistnou událostí snížené o hodnotu zbytků pojištěného 
vozidla,

přičemž následně odečte spoluúčast. V případě poskytnutí pojistného plnění 
z jedné pojistné události více oprávněných osobám postupuje pojistitel 
v souladu s odst. 5 tohoto článku.

2) Jsou-li přiměřené náklady, které je třeba účelně vynaložit na opravu 
pojištěného vozidla, stanoveny pojistitelem rozpočtem, jejich výše odpovídá 
nákladům na opravu stanoveným standardním expertním systémem ke dni 
pojistné události. V rozpočtu se použijí ceny náhradních dílů kvalitativně 
srovnatelných s díly originálními a časové normy opravárenských prací 
předepsané výrobcem vozidla. Hodinová sazba opravárenských prací vychází 
z obvyklé cenové úrovně neznačkových opravců vozidel. 

3) Při opravě vozidla v servisu, který pojistitel pojištěnému po oznámení škody 
doporučí, budou přiměřené náklady, které je třeba účelně vynaložit na opravu 
pojištěného vozidla do stavu bezprostředně před pojistnou událostí, stanoveny 
na základě předložených účetních podkladů od doporučeného servisu.

4) Pojistné plnění z jedné pojistné události poskytne pojistitel do výše limitu 
pojistného plnění bez ohledu na počet oprávněných osob.

5) Vznikne-li z jedné pojistné události nárok na pojistné plnění více oprávněným 
osobám, pojistitel nejprve stanoví celkové pojistné plnění, jako by všechny 
nároky náležely jediné oprávněné osobě. Každé z oprávněných osob pojistitel 
z celkového pojistného plnění poskytne plnění ve výši podílu, který odpovídá 
poměru jejího nároku k součtu nároků všech oprávněných osob.

Va-109 (08/2014)


