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Zvláštní pojistné podmínky pro 
doplňkové pojištění skel vozidla
H-364/19

Článek 1
Úvodní ustanovení

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

Článek 2 
Předmět pojištění

▶  1) Předmětem pojištění skel je:
 a) čelní sklo pojištěného vozidla,
 nebo
 b)  všechna výhledová skla pojištěného vozidla s výjimkou 

jakéhokoli skla zabudovaného v pevné, skládací nebo 
odnímatelné střeše,

 podle toho, co je ujednáno v pojistné smlouvě  
(dále jen pojištěné sklo).

Článek 3 
Pojistné nebezpečí

▶  Pojištění skel se sjednává pro pojistná nebezpečí základní 
havárie, odcizení, živel a vandalismus definovaná ve VPP.

Článek 4 
Pojistná událost

▶  1) Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení 
pojištěného skla, které je náhlou a nahodilou událostí, nastalo za 
trvání pojištění na území platnosti pojištění a bylo způsobeno 
některým z pojistných nebezpečí uvedených v článku 3, pro která 
bylo pojištění sjednáno. Pojistnou událostí však nejsou události 
ani případy výslovně uvedené ve výlukách z pojištění, dohodnuté 
v pojistné smlouvě nebo vyloučené právními předpisy.

▶  2) Pokud došlo k pojistné události v důsledku odcizení či 
vandalismu, právo na pojistné plnění vzniká pouze, pokud byla 
událost bez zbytečného odkladu oznámena policii.

Článek 5 
Vznik, trvání a zánik pojištění

▶  1) Pojištění skel 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 pojištění jsou uvedeny ve VPP.

Článek 6 
Výluky z pojištění

▶  1) Kromě výluk uvedených ve VPP se pojištění dále nevztahuje 
na škody související s poškozením skel – např. poškození 
nebo zničení dálniční nebo obdobné známky, ochranné fólie, 
značení skel leptáním, pískováním nebo obdobně, poškození 
nebo zničení těsnicích, přítlačných nebo krycích lišt, rámečků 
lemujících sklo, závěsů, kování a uzavíracích mechanismů 
výklopných skel, vodicích lišt stahovacích skel, pohonu 
stahovacích skel nebo poškození vozidla střepinami skla –  
není-li v článku 7 uvedeno jinak.

▶  2) Dojde-li současně k poškození pojištěného skla i dalších částí 
pojištěného vozidla a vznikne-li za toto poškození právo na 
pojistné plnění z havarijního pojištění, právo na pojistné plnění 
z pojištění skel nevznikne.

▶  3) Vznikne-li právo na pojistné plnění za dané poškození skla jak 
z pojištění skel, tak z havarijního pojištění, potom lze právo na 
pojistné plnění uplatnit jen z jednoho z těchto pojištění.

Článek 7 
Pojistné plnění

▶  1) Pro pojistné plnění, hranici pojistného plnění a spoluúčast 
platí ustanovení VPP a následující ustanovení tohoto článku.

▶  2) Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je provedení 
prohlídky poškozeného vozidla po pojistné události 
pojistitelem. V případě rozhodnutí o výměně skla bude 
poškozené sklo znehodnoceno označením.

▶  3) Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši přiměřených 
nákladů, které je nutné účelně vynaložit na výměnu nebo 
opravu poškozeného skla, přičemž následně odečte spoluúčast. 
Za přiměřené náklady se považují nejvýše náklady stanovené 
pojistitelem uznávaným expertním systémem ke dni pojistné 
události. 

▶  4) Pojistitel může na základě prohlídky poškozeného vozidla 
rozhodnout o opravě skla scelením, přičemž oprávněné osobě 
doporučí konkrétní servis. Pokud oprávněná osoba s opravou 
scelením nesouhlasí, pojistitel stanoví náklady na opravu 
scelením rozpočtem.

▶  5) Je-li výměna skla technologicky podmíněna použitím nového 
materiálu jako např. lišt, rámečků nebo těsnění, jsou i náklady 
na takový materiál předmětem pojistného plnění. Pokud však 
výměna skla umožňuje použití původního materiálu nebo 
vyžaduje-li oprava použít nový materiál jen proto, že došlo 
k jeho poškození současně s poškozením skel, náklady na jejich 
pořízení předmětem pojistného plnění nejsou.

▶  6) Pojistitel garantuje, že stanovené náklady jsou na úhradu 
výměny nebo opravy skla v síti jím doporučovaných servisů 
postačující.


