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§1

Předmět pojištění

1.1

Pojištěn je dopravní prostředek určený pro vodní dopravu
(plavidlo), označený v pojistné smlouvě, včetně strojního
zařízení, inventáře, plavebního vybavení a příslušenství.
Přívěs, vlečné čluny a motory nacházející se mimo palubu
jsou pojištěny, pakliže je tak uvedeno v žádosti.
Osobní efektní prvky jsou spolupojištěny až do výše 2 %
celkové pojistné částky, maximálně však do částky EUR
3.000,-. Nad tuto částku jsou osobní efektní prvky pojištěny
pouze v případě, je-li tak zvlášť sjednáno v pojistné smlouvě.
Nepojištěny však jsou peníze, cenné papíry, šperky,
kožešiny, obrazy, starožitnosti a ostatní cenné předměty,
jakož ani potraviny a pochutiny.

1.2
1.3

§2

5.2

Oblast platnosti
Pojištění platí pro jízdní oblast pro vodní toky a pozemní
komunikace vyznačenou v pojistné smlouvě.

Rozsah pojištění

3.1

V rámci těchto podmínek nese pojistitel až do výše celkové
pojistné částky všechna rizika, jimž jsou pojištěné věci
vystaveny s ohledem na vodu a zem.
Spolupojištěný přívěs a spolupojištěná strojní zařízení jsou
kryty proti škodám vzniklým na základě jevů působících
zvenčí. Lodní vrtule, lodní šroub a hřídel jsou pojištěny vůči
všem rizikům.
Inventář, vybavení a příslušenství jsou pojištěny i mimo
plavidlo, pakliže se nacházejí v uzamčeném prostoru
určeném k jejich uchovávání, pakliže tato škoda není kryta
jiným pojištěním (subsidiarita).
Užívání plavidla k jiným než sportovním nebo rekreačním
účelům (např. charterování) je pojištěno pouze v případě,
je-li toto výslovně zvláštně sjednáno. Bezúplatné přenechání
plavidla je však spolupojištěno.

3.3

3.4

§4

5.4
5.5

5.6
5.7

§6

§3

3.2

5.3

§7

Rozsah plnění

7.1

Srážky „nové za staré“ odpadají.

7.2

7.3

Z pojištění jsou vyloučeny škody vzniklé:
5.1

Konstrukčními vadami, výrobními vadami nebo vadami
materiálu, vždy na příslušných dotyčných dílech. Následné
škody zapříčiněné konstrukčními vadami, výrobními vadami
nebo vadami materiálu jsou v rámci těchto podmínek
spolupojištěny, pakliže nespadají do záručního plnění.
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Totální škody
V případě totální škody uhradí pojistitel sjednanou pojistnou
hodnotu. Totální škoda nastane, pakliže je předpoklad, že
náklady na opravu převýší pevné pojistné, nebo pakliže jsou
pojištěné předměty nenávratně ztraceny. Pojištěné předměty
jsou za nenávratně ztracené považovány rovněž v případě,
pakliže lze předpokládat, že náklady na vyproštění, přepravu
a opravu dosáhnou výše pevného pojistného.
Od odškodnění bude odečtena sjednaná spoluúčast
a dosažitelné výnosy ze zůstanuvších hodnot.
Pojistník nemůže započtení dosažitelných výnosů ze
zůstanuvších hodnot odmítnout s tím, že tyto zbytky
poskytne pojistiteli k dispozici.

Řidičské oprávnění

Výluky

Pojistná hodnota – pevné pojistné
Pojistná
částka
je
rovna
hodnotě
jachty
(včetně
spolupojištěných předmětů) k okamžiku začátku platnosti
smlouvy a sjednává se jako pevné pojistné. Námitka
podpojištění je vyloučena.

Předpokladem pro uzavření pojistné ochrany je skutečnost,
že řidič vozidla, pakliže je ze strany úřadů předepsáno,
vlastní potřebné řidičské oprávnění.

§5

Opotřebení v důsledku běžného užívání, vždy na
bezprostředně dotčených dílech.
Běžné vlivy počasí (např. mráz, sluneční záření), koroze,
oxidace, kavitace, hniloba.
Prostá ztráta nebo přepad přes palubu jakýchkoli volných
předmětů.
Válka, občanská válka, občanské nepokoje, události
válečného charakteru, teroristické násilnosti (nezávisle na
počtu podílejících se osob), konfiskace nebo nařízení vyšší
„ruky“ formou soudního příkazu nebo výkonem rozhodnutí,
jakož i rizika, která vyplývají z používání nebo existence min,
torpéd, bomb nebo jiných válečných nástrojů, jakož
i u používání chemických, biologických, biochemických látek
nebo elektromagnetických vln jakožto zbraní, a sic bez
ohledu na jiné spolupůsobící příčiny.
Jaderná energie nebo radioaktivita a ionizační záření.
Nepřímé škody, jako např. nepříznivé ovlivnění schopnosti
závodit nebo závadnost.

Stav 04/2016

Náklady na poradenství, odstranění vraku a likvidaci
Kromě plnění formou vyplacení odškodnění v případě totální
škody uhradí pojistitel rovněž náklady potřebné k vyproštění,
odstranění vraku a likvidaci do maximální výše EUR
1.000.000,-
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Je-li celková pojistná částka za pojištěné předměty vyšší než
EUR 1.000.000,-, pak budou náklady uhrazeny podle věty 1
do maximálně 100 % celkové pojistné částky.
7.4

Pojištěny jsou výdaje, i ty nevedoucí k úspěchu, které
pojistník při vzniku pojistné události s přihlédnutím k daným
okolnostem mohl považovat za nutné za účelem odvrácení
a snížení škody. Pojistitel musí na žádost pojistníka vyplatit
částku vynaloženou na tyto výdaje formou zálohy.
Náklady pojistníka, které vznikly v důsledku pokynů
pojistitele, budou rovněž uhrazeny, a sice dokud nepřekročí
spolu s ostatním odškodnění celkovou pojistnou částku.
7.6

§8

Sleva při bezeškodném průběhu

8.1

Sleva (bonus) při bezeškodném průběhu činí:
10 % po jednom bezeškodném roce,
20 % po dvou bezeškodných letech,
30 % po třech bezeškodných letech,
40 % po čtyřech bezeškodných letech.
Po vyřízené škodě se výše slevy opět vrací o 10 % zpět.
Snížení slevy není v případě první škodní události
uplatňováno, pakliže byl pojistník v okamžiku škody
u společnosti BAVARIA havarijně pojištěn déle než čtyři roky.

§9

Platba a úročení odškodnění

9.1

Splatnost odškodnění

Spolupojištěné, volné díly musejí být řádně zabaleny
a uchovávány v zakrytém a ukotveném plavidle.
Spolupojištěné motory nacházející se mimo palubu musejí být
zabezpečeny vhodným zařízením proti krádeži.
Pokud pojistník úmyslně nebo hrubě nedbalostně poruší
některou z výše uvedených povinností, může pojistitel smlouvu
okamžitě vypovědět do jednoho měsíce od okamžiku, kdy se
o tomto porušení dozví. Právo pojistitele na vypovězení
smlouvy je vyloučeno, pokud pojistník prokáže, že povinnost
neporušil ani úmyslně, ani v důsledku hrubě nedbalostního
jednání.

§11

Povinnosti po vzniku pojistné události

11.1

Pojistník musí každou škodu neprodleně nahlásit společnosti
BAVARIA AG a vyžádat si pokyny pro další postup. V případě
škod způsobených požárem, výbuchem a trestně stíhatelným
jednáním musí pojistník rovněž neprodleně učinit oznámení na
nejbližším policejním oddělení.
Pojistník je povinen škodu pokud možno odvrátit nebo snížit
a za tímto účelem si vyžádat pokyny pojistitele.
Před zahájením uvedení do původního stavu (opravy) musí být
pojistiteli dána příležitost k obhlédnutí a určení škody a musí
mu být poskytnuty veškeré užitečné informace, na vyžádání
písemně. Dále pak musí pojistník dodat příslušné doklady,
pakliže od něj lze toto očekávat.
Pokud pojistníkovi náleží nárok na náhradu škody uplatňovaný
vůči třetí osobě, pak musí pojistník vůči třetí osobě zajistit
regresní nárok a pojistiteli poskytnout k prověření nároku
potřebnou pomoc a podporu. Pokud došlo ke škodě, zatímco se
pojištěné předměty nacházely v úschově přepravní společnosti,
musí pojistník neprodleně zjistit průběh škody a doručit
společnosti BAVARIA AG o tomto zjištění osvědčení od
přepravní společnosti.

11.2
11.3

§12

Osvobození pojistitele od plnění v případě porušení
povinností

12.1

Pokud pojistník úmyslně poruší některou povinnost podle
článku 10 a 11, pak je pojistitel zproštěn své povinnosti
k plnění. V případě hrubého porušení povinnosti je pojistitel
oprávněn krátit své plnění v poměru odpovídajícím míře
a závažnosti zavinění pojistníkem. Skutečnost, že se
o hrubou nedbalost nejednalo, je povinen prokázat sám
pojistník.
Vyjma případu úmyslného porušení povinnosti je však pojistitel
k plnění zavázán, pakliže pojistník prokáže, že porušení dané
povinnosti nebylo příčinou ani pro vznik či zjištění dané
pojistné události, ani pro určení a rozsah povinnosti plnění ze
strany pojistitele.
Pokud pojistník poruší po vzniku pojistné události oznamovací
povinnost nebo povinnost týkající se podávání informací
a objasnění, pak je pojistitel jen tehdy zcela nebo částečně
zbaven své povinnost plnění, pokud pojistitel pojistníka ve
zvláštním sdělení majícím písemnou formu na tyto právní
důsledky upozornil.

12.2

Úročení
Pro úročení platí následující ustanovení, pakliže na základě
nějakého jiného právního důvodu neexistuje nějaká další
povinnost úročení:
- Odškodění je úročeno od okamžiku oznámení škody,
pakliže není vyplaceno do jednoho měsíce od nahlášení
škody.
- Úroková sazba činí 4 procenta, nemá-li být z nějakého
jiného právního důvodu vyplacena vyšší úroková sazba.
- Úroky jsou splatné společně s odškodněním.

9.3

10.1

11.4

Odškodnění je splatné, jakmile jsou ukončena a uzavřena
šetření pojistitele za účelem určení odůvodnění a výše
nároku.
Pojistník může měsíc po oznámení škody požadovat jako
zálohu částku, která bude muset být dle stavu věci určitě
minimálně vyplacena.
9.2

Povinnosti před vznikem pojistné události

Náklady na zjištění a určení škody
Pojistitel uhradí náklady za zjištění a určení škody, která má
být jím nahrazena, pakliže tyto náklady byly danými
okolnostmi vyžadovány. Tyto náklady budou rovněž
uhrazeny, a sice dokud nepřekročí spolu s ostatním
odškodnění celkovou pojistnou částku.
Přizve-li si pojistník znalce nebo poradce, budou tyto náklady
uhrazeny pouze v případě, pakliže je k jeho přizvání pojistník
smluvně zavázán nebo byl-li k tomu vyzván pojistitelem

8.2
8.3

§10

10.2

Náklady na odvrácení a snížení škody

12.3

§13
13.1

Zadržování
Při výpočtu lhůt podle bodu 9.1 a 9.2 není zohledňováno
období, v němž v důsledku zadlužení pojistníka nemohlo být
odškodnění zjištěno nebo vyplaceno.

Bavaria AG – BKN 2016 - Strana 2 z 6

Odsun platby
Pojistitel může platbu odsunout, pakliže
- přetrvávají pochyby o oprávněnosti přijetí ze strany pojistníka;
- dosud probíhá z důvodu této pojistné události úřední nebo
trestně soudní řízení proti pojistníkovi nebo jeho zástupcům;
- nedošlo ke spolupráci skutečného věřitele podle zákonných
ustanovení o zajištění skutečných věřitelů.

Částečné škody
V případě částečné škody nahradí pojistitel nezbytné nálady
na obnovu, dále pak náklady na přepravu do opravny či
servisu a zpět zapříčiněné pojistnou událostí. Od odškodnění
bude odečtena sjednaná spoluúčast.
Sjednaná spoluúčast odpadá v případě kolizních škod
způsobených třetí osobou.
Spoluúčast je poloviční, pokud byl pojistník v době vzniku
pojistné
události
u
společnosti
BAVARIA
havarijně
bezeškodně pojištěn více než pět let.

7.5

9.4

Stav 04/2016

Zvláštní důvody pro pozbytí nároku na plnění
Úmyslné nebo hrubě nedbalostí zapříčinění pojistné události
Pokud pojistník přivodí pojistnou událost úmyslně, pak je
pojistitel zproštěn své povinnosti vyplatit odškodnění.
Pokud je způsobení škody určeno pravomocným trestním
rozsudkem kvůli úmyslu ze strany osoby pojistníka, pak je
způsobení škody považováno za prokázané.

www.bavaria-yacht.de

Pokud pojistník způsobí škodu svojí hrubou nedbalostí, je
pojistitel oprávněn krátit své plnění v poměru odpovídajícímu
míře zavinění pojistníkem.
13.2

Úmyslné klamání po vzniku pojistné události
Pojistitel je zproštěn své povinnosti plnění, pakliže pojistník
pojistitele úmyslně klame nebo se jej pokouší úmyslně
klamat v souvislosti se skutečnostmi rozhodnými pro
odůvodnění a výši odškodnění.
Je-li klamání nebo pokus o klamání doloženo pravomocným
trestním rozsudkem pro pojistníka kvůli podvodu, pak platí
předpoklady uvedené v článku 13.2 odstavec 1 jako
prokázané.

§14

15.3.4

Zástupci
Pojistník zodpovídá za znalosti a chování svého zástupce.

§15

Pojistné; Začátek, konec a vypovězení pojištění

15.1

Začátek pojistné ochrany
Pojistná ochrana začíná platit datem sjednaným v pojistné
smlouvě.

15.2

Jednorázové pojistné nebo první pojistné

15.2.1

Je-li sjednané datum po datu doručení pojistné smlouvy, pak
musí pojistník neprodleně uhradit jednorázové nebo první
pojistné ve lhůtě do dvou týdnů po obdržení pojistné
smlouvy.
Pokud se pojistná smlouva liší od žádosti pojistníka nebo od
dohodnutých ujednání, pak činí lhůta splatnosti jeden měsíc
od doručení pojistné smlouvy.
Je-li sjednané datum před datem doručení pojistné smlouvy,
pak začíná pojistná ochrana ke sjednanému datu v případě,
že bude jednorázové pojistné nebo první pojistné uhrazeno
neprodleně po obdržení pojistné smlouvy.
V případě sjednání platby pojistného ve splátkách je první
splátka považována za první pojistné.
Právo na odstoupení pojistitele v případě prodlevy s platbou
Pokud není jednorázové pojistné nebo první pojistné včas
uhrazeno, může pojistitel odstoupit od smlouvy, pakliže
platba dosud nebyla uskutečněna.
Odstoupení od smlouvy je vyloučeno, pokud pojistník není za
neprovedení platby zodpovědný.
Osvobození pojistitele od plnění
Není-li jednorázové pojistné nebo první pojistné uhrazeno
v okamžiku vzniku pojistné události, pak není pojistitel
povinen dostát své povinnosti plnění, pakliže pojistitel
pojistníka zvláštním sdělením písemnou formou nebo
nápadným upozorněním v pojistné smlouvě na tyto právní
důsledky nehrazení pojistného upozornil.
Odstoupení od smlouvy je vyloučeno, pokud pojistník není za
neprovedení platby zodpovědný.

15.2.2

15.2.3

15.2.4
15.2.5

15.2.6

15.3

Následné pojistné

15.3.1

Splatnost
Následná pojistné je splatné ke sjednanému datu příslušného
pojistného období.
Platba platí za včasnou, pokud je iniciována během období
uvedeného v pojistné smlouvě nebo na faktuře za pojistné.
Náhrada škody při prodlení
Pokud je pojistník v prodlení s úhradou následného
pojistného, je pojistitel oprávněn požadovat náhradu škody,
která mu v důsledku prodlení vznikla.
Osvobození od plnění a právo vypovězení po upomínce
Pojistitel může pojistníka v případě prodlení s platbou
následného pojistného vyzvat na náklady pojistníka
písemnou formou k platbě pojistného a stanovit lhůtu
splatnosti v trvání alespoň dvou týdnů od doručení výzvy
k platbě (upomínky). Upomínka je účinná pouze v případě,
pokud pojistitel dle smlouvy jednotlivě uvede a vyčíslí dlužné
částky pojistného, úroků a nákladů a kromě toho upozorní
na právní následky – osvobození od plnění a právo na
vypovězení smlouvy, které mohou v důsledku nevčasné
platby nastat.

15.3.2

15.3.3
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Pokud po uplynutí lhůty splatnosti stanovené v upomínce
dojde k pojistné události a je-li pojistník v okamžiku vzniku
této pojistné události v prodlení s platbou pojistného nebo
úroků nebo nákladů, pak je pojistitel zproštěn své povinnosti
plnění.
Pojistitel může po uplynutí lhůty stanovené v upomínce
s okamžitou účinností vypovědět smlouvy bez nutnosti
dodržení výpovědní lhůty, pokud je pojistník v prodlevě
s platbou dlužných částek.
Výpověď může být spojena s určením lhůty splatnosti tak, že
se výpověď stane okamžitě účinná uplynutím lhůty
splatnosti, pakliže je pojistník k tomuto okamžiku v prodlení
s platbou. Na toto musí být pojistník při výpovědi výslovně
upozorněn.
Platba pojistného po výpovědi
Výpověď pozbývá účinnosti, pakliže pojistník do jednoho
měsíce po vypovězení smlouvy, popř. do jednoho mědíc po
uplynutí lhůty, je-li výpověď vázána na uplynutí lhůty,
provede platbu. Ustanovení týkající se osvobození pojistitele
od povinnosti plnění (§ 15.3.3 odst. 2) zůstává nedotčeno.

15.4

Inkaso

15.4.1

Povinnosti pojistníka
Pokud je za účelem inkasování pojistného sjednána inkasní
metoda (inkaso), je pojistník zodpovědný za to, aby byl
k okamžiku splatnosti pojistného příslušný účet dostatečně
kryt.
Změna platebního způsobu
Je-li pojistník zodpovědný za to, že jedno pojistné či více
pojistných nemůže být navzdory opakovanému pokusu
o inkaso vybráno, pak je pojistitel oprávněn písemně
vypovědět platební metodu prováděnou formou inkasa.
Pojistitel musí ve výpovědi upozornit na to, že je pojistník
povinen uhradit dlužné pojistné i budoucí pojistné již sám.
Administrativní poplatky uplatňované bankou za nezdařilé
pokusy o inkaso mohou být pojistníkovi naúčtovány.

15.4.2

15.5

Platba ve splátkách

15.5.1

Pokud je sjednána platba pojistného ve splátkách, jsou
dosud neuhrazené splátky až do sjednaných termínů plateb
považovány za posečkané.

15.5.2

Posečkané splátky právě běžícího pojistného období jsou
splatné okamžitě, pokud se pojistník zcela nebo i jen
částečně s jednou splátkou dostane do prodlevy nebo
v případě, že je splatné odškodnění.

15.6

Pojistné při předčasném ukončení smlouvy

15.6.1

Obecná zásada
V případě ukončení pojistného poměru před uplynutím
pojistného období náleží pojistiteli za toto pojistné období
pouze taková část pojistného, která odpovídá období, v němž
byla pojistná ochrana poskytována.
Pokud po začátku pojištění dojde k absenci pojišťovaného
zájmu, náleží pojistiteli takové pojistné, které by mohl
požadovat, pokud by pojištění bylo vyžadováno pouze do
okamžiku, kdy se pojistitel neexistenci pojišťovaného zájmu
dozvěděl.
Pojistné nebo obchodní poplatek při odvolání, odstoupení,
napadení a neexistenci pojišťovaného zájmu
Pokud pojistník uplatní své právo odvolat své smluvní
prohlášení do dvou týdnů, musí mu pojistitel uhradit pouze
část pojistného připadající na období po doručení odvolání
smlouvy. Předpokladem je, že pojistitel informoval v poučení
o právu odvolání (zrušení) smlouvy, o právních důsledcích
takového odvolání a o částce určené k vyplacení a že
pojistník souhlasil, že pojistná ochrana začne ještě před
koncem odvolací lhůty.
Pokud poučení podle bodu 2 neexistuje, musí pojistitel
uhradit kromě toho pojistné zaplacené po první rok pojištění;
toto neplatí v případě, pokud pojistník uplatňoval z pojistné
smlouvy plnění.
Je-li smluvní poměr ukončen z důvodu odstoupení pojistitele,
protože pojistník neoznámil okolnosti týkající se rizik, na něž
se pojistitel před akceptací smlouvy dotazoval, pak náleží
pojistiteli pojistné až do účinnosti prohlášení o odstoupení.
Je-li pojistný poměr ukončen z důvodu odstoupení pojistitele,
protože nebylo včas uhrazeno jednorázové pojistné nebo
první pojistné, pak pojistiteli náleží přiměřený obchodní
poplatek.

15.6.2
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Pokud pojistný poměr končí napadením ze strany pojistitele
kvůli úmyslnému klamání, pak pojistiteli náleží pojistné až do
okamžiku, kdy začne být účinné prohlášení o napadení.
Pojistník není povinen k platbě pojistného, pokud
pojištěný zájem při začátku pojištění neexistuje nebo
pokud nevznikne zájem pro pojištění, které je bráno pro
budoucí podnik pro jiný budoucí zájem. Pojistitel však
může požadovat přiměřený obchodní poplatek.
Pokud pojistník zaručoval neexistující zájem úmyslně, aby
si tak opatřil protiprávní majetkovou výhodu, pak je
smlouva nicotná a neplatná. Pojistiteli v tomto případě
náleží pojistné až do okamžiku, kdy se o okolnostech
odůvodňujících nicotnost dozvěděl.
15.7

Doba platnosti
Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v pojistné smlouvě.
15.7.2
Mlčky platné prodloužení
V případě trvání smlouvy na dobu nejméně jednoho roku se
smlouva vždy automaticky prodlužuje o další rok, pakliže
žádné ze smluvních stran není nejpozději tři měsíce před
uplynutím daného pojistného roku doručena výpověď.
Výpověď vyžaduje písemné formy.
15.7.3
Doba trvání smlouvy méně než jeden rok
V případě doby trvání smlouvy skončí smlouva bez nutnosti
vypovězení smlouvy ke sjednanému datu.
15.7.4. Výpověď po vzniku pojistné události
Po vzniku pojistné události může být pojistná smlouva
vypovězena oběma stranami. Výpověď musí být smluvnímu
partnerovi v písemné formě doručena nejpozději měsíc po
ukončení nebytných šetření vedených za účelem určení
pojistné události a stanovení rozsahu plnění ze strany
pojistitele.
Pokud smlouvu vypovídá pojistník, nastává účinnost
výpovědi okamžitě po jejím doručení pojistiteli. Pojistník
však může určit, že má být výpověď účinná až k pozdějšímu
datu, nejpozději však ke konci právě běžícího pojistného
roku.
Výpověď smlouvy ze strany pojistitele nabývá účinnosti
jeden měsíc po jejím doručení pojistníkovi.

§16

Prodej pojištěné věci

16.1

Právní poměry po převodu majetku

16.1.1

Pokud je pojištěná věc pojistníkem prodána, pak nastupuje
k okamžiku převodu majetku na jeho místo nabyvatel
a během doby jeho vlastnictví nabývá práva a povinnosti
pojistníka vyplývající z pojistného poměru.
Prodejce a nabyvatel ručí jako společní dlužníci za pojistné
připadající k okamžiku vstupu nabyvatele na právě běžící
pojistné období.
Pojistitel musí vstup nabyvatele uznat za platný ve vztahu
k pojistiteli teprve poté, kdy o tom bude vyrozuměn.

16.1.3

16.2

Práva na vypovězení smlouvy

16.2.1

Pojistitel je oprávněn vypovědět nabyvateli smluvní poměr
za dodržení výpovědní lhůty o délce jednoho měsíce. Toto
právo na vypovězení smlouvy zaniká, pakliže nebude
uplatněno do jednoho měsíce poté, co se pojistitel dozvěděl
o prodeji.
Nabyvatel je oprávněn vypovědět v písemné formě pojistný
poměr s okamžitou účinností nebo ke konci právě běžícího
pojistného období.
Právo na vypovězení zaniká, pakliže nebude uplatněno do
jednoho měsíce po nabytí pojištěné věci, při absenci
informovanosti nabyvatele o existenci pojistného poměru
pak do jednoho měsíce od obdržení této informace.
V případě výpovědi podle článků 16.2.1 a 16.2.2 ručí za
platbu pojistného sám prodejce.

16.2.2

16.2.3

16.2.4

§17

Ohlašovací povinnost pojistníka nebo jeho
zástupce až do uzavření smlouvy

17.1

Ohlašovací povinnost podávat pravdivé a úplné informace
o rizikových okolnostech

Doba platnosti a konec smlouvy

15.7.1

16.1.2

16.3.2

Pokud k oznámení nedojde, pak není pojistitel povinen k plnění,
pakliže pojistná událost nastane později než jeden měsíc po
okamžiku, kdy mělo být oznámení učiněno, a pakliže pojistitel
prokáže, že s nabyvatelem neuzavřel stávající smlouvu
uzavřenou s prodejcem.
Odchylujíc se od článku 16.3.2 je pojistitel zavázán k plnění,
pokud mu byl prodej znám k okamžiku, kdy nejpozději mu
muselo být oznámení poskytnuto, nebo pokud k okamžiku
vzniku pojistné události již uplynula výpovědní lhůty pro
výpověď ze strany pojistitele a on smlouvu nevypověděl.

16.3

Ohlašovací povinnosti

16.3.1

Prodej musí být prodejcem nebo nabyvatelem neprodleně
písemně a s uvedením jména a adresy oznámen společnosti
Bavaria AG

Bavaria AG – BKN 2016 - Strana 4 z 6

Pojistník musí až do podání svého smluvního prohlášení
oznamovat pojistiteli všechny jemu známé rizikové okolnosti,
na něž se pojistitel písemnou formou dotazuje a které jsou
podstatné a důležité pro závěrečné rozhodnutí pojistitele
uzavřít smlouvu se sjednaným obsahem.
Pojistník je rovněž natolik zavázán k podávání informací, po
jím učiněném smluvním prohlášení, ale ještě před přijetím
smlouvy, pokud pojistitel vyžaduje písemnou formou
zodpovězení dotazů ve smyslu prvního odstavce.
17.2

Právní důsledky porušení ohlašovací povinnosti

17.2.1

Změna smlouvy
Pokud pojistník ohlašovací povinnost úmyslně neporušil
a pokud by pojistitel při znalosti jemu neoznámených
rizikových okolností smlouvu tak jako tak i za jiných
podmínek uzavřel, pak budou tyto jiné podmínky na žádost
pojistitele součástí smlouvy se zpětnou účinností. V případě
porušení povinnosti nezaviněném ze strany pojistníka se jiné
podmínky stávají součástí smlouvy od právě běžícího
pojistného období.
Pokud dojde změnou o navýšení pojistného o více než 10
procent nebo pokud pojistitel zabezpečení rizika pro
nenahlášenou okolnost z pojištění vyloučí, pak může
pojistník do jednoho měsíce po doručení sdělení pojistitele
vypovědět smlouvu bez nutnosti dodržení výpovědní lhůty.
V tomto sdělení o změně smlouvy musí pojistitel na toto
právo výpovědi smlouvy pojistníka upozornit.
Odstoupení a osvobození od povinnosti plnění
Pokud pojistník poruší svoji ohlašovací povinnost podle
článku 17.1, může pojistitel od smlouvy odstoupit, ledaže
pojistník neporušil ohlašovací povinnost ani úmyslně, ani
v důsledku hrubě nedbalostního jednání.
V případě hrubé nedbalosti ze strany pojistníka je právo na
odstoupení od smlouvy ze strany pojistitele vyloučeno,
pokud pojistník prokáže, že by pojistitel uzavřel i při znalosti
neohlášených okolností za stejných nebo za jiných
podmínek.
Pokud pojistitel odstoupí po vzniku pojistné události, pak
není zavázán k plnění, ledaže pojistník prokáže, že se
porušení jeho ohlašovací povinnosti vztahuje na okolnost,
která by nezapříčinila ani vznik nebo určení pojistné události,
ani nebyla rozhodující pro stanovení nebo rozsah povinnosti
pojistitele k plnění. Pokud pojistník svoji ohlašovací
povinnost porušil úmyslně, pak není pojistitel zavázán
k plnění.
Výpověď
Pokud pojistník poruší svoji ohlašovací povinnost podle článku
17.1 lehce nedbalostně nebo ne vlastním zaviněním, může
pojistitel smlouvu vypovědět za dodržení výpovědní lhůty
o délce jednoho měsíce, ledaže by pojistitel i při znalosti
neohlášených okolností stejně uzavřel smlouvu za stejných nebo
jiných podmínek.
Výluka práv pojistitele
Páva pojistitele na změnu smlouvy (§17.2.1), na odstoupení
(§17.2.2) a na výpověď jsou vyloučena, pakliže pojistiteli
byly nenahlášené rizikové okolnosti známy nebo pakliže mu
bylo známo nesprávné nahlášení.
Napadení
Právo pojistitele napadnout smlouvu z důvodu úmyslného
klamání ze strany pojistníka zůstává nedotčeno.

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5
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17.3

Lhůta pro uplatnění práv pojistitele
Práva na změnu smlouvy (§17.2.1), na odstoupení (§17.2.2)
nebo na výpověď (§17.2.3) musí pojistitel písemně uplatnit do
jednoho měsíce a přitom uvést okolnosti, na nichž své
prohlášení zakládá; k odůvodnění může pak dodatečně uvést
další okolnosti, a sice do jednoho měsíce od okamžiku, kdy
o těchto okolnostech získal povědomí. Měsíční lhůta začíná
okamžikem, kdy se pojistitel dozví o porušení ohlašovací
povinnosti a o neohlášených okolnostech, které příslušné,
pojistitelem uplatňované právo odůvodňují.

17.4

18.3.2

Upozornění na právní následky
Práva na změnu smlouvy (§17.2.1), na odstoupení (§17.2.2)
a na výpověď náleží pojistiteli pouze v případě, pokud
pojistníka zvláštní sdělením v písemné formě upozornil na
následky porušení ohlašovací povinnosti pojistníka.

17.5

Zástupce pojistníka

18.4

Pokud je smlouva uzavírána zástupcem pojistníka, pak musí
být při uplatnění článků 17.1 a 17.2 zohledněny jak
povědomí a úmysl zástupce, tak povědomí a úmysl
pojistníka. Pojistník se může na skutečnost, že ohlašovací
povinnost
nebyla
porušena
úmyslným
nebo
hrubě
nedbalostním způsobem, odvolávat pouze v případě, pokud
úmysl nebo hrubou nedbalost nelze přičíst ani pojistníkovi,
ani jeho zástupci.
17.6

18.5

Zproštění povinnosti plnění v důsledku zvýšení rizika

18.5.1

Pokud po zvýšení rizika dojde k pojistné události, není
pojistitel povinován k plnění, pokud pojistník úmyslně
porušil své povinnosti podle článku 18.2.1. Pokud pojistník
poruší své povinnosti hrubě nedbalostním jednáním, pak je
pojistitel oprávněn krátit plnění poměrem odpovídajícím
závažnosti zavinění ze strany pojistníka. Skutečnost, že se
o hrubou nedbalost nejednalo, musí prokázat sám
pojistník.
Po zvýšení rizika podle článků 18.2.2 a 18.2.3 je pojistitel
v případě pojistné události, která nastane později než jeden
měsíc po okamžiku, kdy mělo být pojistiteli doručeno
oznámení o zvýšení rizika, osvobozen od plnění, pokud
pojistník svoji ohlašovací povinnost porušil úmyslně. Pokud
pojistník porušil svoji povinnost hrubě nedbalostním
způsobem, pak tomu odpovídajíc platí články 18.5.1 věta 2
a 3. Povinnost pojistitele k plnění zůstává i nadále
zachována, pakliže mu zvýšení rizika bylo v okamžiku, kdy
mu mělo být ze strany pojistníka oznámení doručeno, bylo
známo.
Povinnost pojistitele k plnění zůstává zachována
- pokud pojistník prokáže, že nebylo zvýšení rizika příčinou
pro vznik pojistné události nebo pro rozsah povinnosti plnění
nebo
- pokud v okamžiku vzniku pojistné události uplynula
výpovědní lhůta ze strany pojistitele, a k výpovědi přitom
nedošlo nebo
- pokud pojistitel namísto výpovědi požaduje od okamžiku
zvýšení
rizika
zvýšení
pojistného
v souladu
s jeho
obchodními zásadami

Zánik práv pojistitele

18.5.2

Rizikové okolnosti při uzavření
smlouvy a zvýšení rizika

18.1

Pojem zvýšení rizika

18.1.1

O zvýšení rizika se jedná v případě, kdy po odevzdání
smluvního prohlášení pojistníka dojde ke změně skutečných
okolností do té míry, že je pravděpodobnější vznik pojistné
události nebo navýšení škody nebo neoprávněné nárokování
pojistníka.
O zvýšení rizika se může jednat zejména – ale nejen, pokud
dojde ke změně okolnosti podstatnou měrou ovlivňující míru
rizika, na něž se pojistitel před uzavřením smlouvy
dotazoval.
O zvýšení rizika podle článku 18.1.1 se jedná, pokud se
riziko zvýšilo jen nepatrně nebo pokud má být podle
okolností považováno za spolupojištěné.
O zvýšení rizika se může jednat zejména – ale nejen –
v případě, pokud dojde ke změně okolnosti ovlivňujících míru
rizika, na něž se pojistitel před uzavřením smlouvy
dotazoval. Za zvýšení rizika lze považovat zejména úplatné
přenechání dopravního prostředku třetí osobě.

18.1.2

18.1.3

18.2

Povinnosti pojistníka

18.2.1

Po odevzdání svého smluvního prohlášení nesmí pojistník
bez předchozího souhlasu pojistitele provádět žádná zvýšení
rizika nebo nechat tato zvýšení provádět třetími osobami.
Pokud pojistník později dodatečně zjistí, že bez předchozího
souhlasu pojistitele provedl nebo umožnil zvýšení rizika,
musí tuto skutečnost pojistiteli neprodleně nahlásit.
Zvýšení rizika, k němuž došlo po odevzdání smluvního
prohlášení pojistníkem nezávisle na vůli pojistníka, musí
pojistník nahlásit neprodleně pojistiteli, jakmile o tomto
zvýšení rizika nabude povědomí.

18.2.2

18.2.3

Zánik práv pojistitele
Práva pojistitele na vypovězení nebo změnu smlouvu podle
článku 18.3 zanikají, pokud nebudou uplatněna do jednoho
měsíce od nabytí povědomí pojistitele o zvýšení rizika nebo
pokud je co do výše rizika znovu nastolen stav, jaký byl před
zvýšením rizika.

Práva pojistitele na změnu smlouvy (§17.2.1), na odstoupení
(§17.2.2) a na výpověď (§17.2.3) zanikají po uplynutí pěti
let od uzavření smlouvy. Lhůta se prodlužuje na deset let,
pakliže pojistník nebo jeho zástupce porušili svoji ohlašovací
povinnost úmyslně nebo lstivě.

§18

Pokud se porušení zakládá na běžné nedbalosti, může pojistitel
vypovědět smlouvu za dodržení výpovědní lhůty o délce jednoho
měsíce.
Pokud získá pojistitel povědomí o zvýšení rizika v případech
podle článků 18.1.1 a 18.1.2, může smlouvu vypovědět za
dodržení výpovědní lhůty o délce jednoho měsíce.
Změna smlouvy
Namísto výpovědi může pojistitel od okamžiku zvýšení rizika
požadovat pojistné zvýšené v souladu s obchodními zásadami
pojistitele nebo uzavřít zabezpečení na zvýšené riziko.
Pokud dojde v důsledku zvýšení rizika k navýšení pojistného
o více než 10 procent nebo pokud pojistitel zabezpečení
zvýšeného rizika z pojištění vyloučí, pak může pojistník do
jednoho měsíce po doručení sdělení pojistitele vypovědět
smlouvu bez nutnosti dodržení výpovědní lhůty. V tomto sdělení
o změně smlouvy musí pojistitel na toto právo výpovědi
smlouvy ze strany pojistníka upozornit.

18.5.3

§19

Nadpojištění, vícenásobné pojištění

19.1

Nadpojištění
Převyšuje-li pojistná částka výrazně hodnotu pojištěného
zájmu (pojistnou hodnotu), může každá ze smluvních stran
požadovat, aby byla pojistná částka za účelem odstranění
nadpojištění za současného alikvotního snížení pojistného
s okamžitou účinností snížena.
Uzavře-li
pojistník
smlouvu
s úmyslem
opatřit
si
z nadpojištění protiprávní majetkovou výhodu, je smlouva
nicotná a neplatná; pojistiteli náleží pojistné až do okamžiku,
kdy se dozvěděl o okolnostech zavdávajících důvod pro
nicotnost smlouvy.

18.3

Vypovězení nebo přizpůsobení smlouvy ze strany pojistitele

19.2

Vícenásobné pojištění

18.3.1

Právo na výpověď ze strany pojistitele
Pokud pojistník poruší svoji povinnost podle článku 18.2.1,
může pojistitel smlouvu okamžitě vypovědět, pakliže
pojistník porušil svoji povinnost úmyslně nebo v důsledku
hrubě nedbalostního jednání. Že se nejedná o úmysl nebo
hrubou nedbalost, musí prokázat sám pojistník.

19.2.1

Kdo u více pojistitelů pojistí stejný zájem pro případ stejných
rizik, je povinen každého pojistitele o sjednání jiného
pojištění neprodleně informovat. Ve sdělení musí být uvedeni
ostatní pojistitelé a pojistná částka.
Pokud je s ohledem na jeden a ten samý zájem u jednoho
pojistitele pojištěn ušlý zisk a u druhého pak ostatní škody,
je patřičně uplatňován článek 19.2.1.
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19.2.3

19.2.4

19.2.5

19.2.6

19.2.7

Pokud je u více pojistitelů jeden a ten samý zájem
pojištěn proti stejným rizikům a přesahují-li pojistné
částky v celkovém součtu pojistnou hodnotu nebo
přesahuje-li z jiných důvodů celkový součet odškodnění,
která by musela být každý z pojistitelů bez existence
jiného pojištění vyplacena, celkovou škodu (vícenásobné
pojištění), ručí všichni pojistitelé způsobem jako celkový
dlužník za to, že každý pojistitel musí vyplatit částku,
která má být vyplacena podle smlouvy, ale že pojistník
nemůže celkem požadovat více než částku škody.
Pojistitelé jsou ve vzájemném poměru podle podílů podle
míry částek, které mají pojistníkovi podle dané pojistné
smlouvy vyplatit. Pakliže musí být na některé z pojištění
uplatněno zahraniční právo, může pojistitel, pro kterého
zahraniční právo platí, vůči ostatním pojistitelům uplatnit
svůj nárok na kompenzaci, pouze pokud je on sám ke
kompenzaci zavázán podle práva směrodatného pro něj.
Pokud pojistník uzavřel vícenásobné pojištění s úmyslem se
takto protiprávně domoci majetkové výhody, je každá
v tomto ohledu uzavřená smlouva nicotná a neplatná;
pojistiteli náleží pojistné až do okamžiku, kdy se dozvěděl
o okolnostech zavdávajících odůvodnění pro nicotnost
a neplatnost smlouvy.
Pokud pojistník uzavřel smlouvu, na základě níže došlo
k existenci vícenásobného pojištění, aniž by mu vznik
vícenásobného pojištění byl znám, může požadovat, aby byla
později uzavřená smlouva zrušena nebo aby byla pojistná
částka snížena za zohlednění alikvotního snížení na dílčí
částku, která není předchozím pojištěním kryta.
Článek 19.2.6 se rovněž musí aplikovat v případě, kdy ke
vzniku vícenásobného pojištění došlo tím, že po uzavření
vícero pojistných smluv pojistná hodnota klesla. Pokud bylo
v tomto případě uzavřeno více pojistných smluv najednou
nebo se souhlasem pojistitelů, může pojistník požadovat
pouze
alikvotní
poměrné
snížení
pojistných
částek
a pojistného.

§20

Písemná forma; zamítnutí výpovědí; oznamování
a projevy vůle (prohlášení)

20.1

Forma

21.3

Je-li u pojistitele nahlášen nárok z pojistné smlouvy,
nezapočítává se do výpočtu lhůty období před začátkem
promlčení až do doručení písemně sděleného rozhodnutí
pojistitele žadateli nároku.

§22

Místo soudu

22.1

Žaloby vůči pojistiteli nebo zástupcům pojišťovny
Pro žaloby v souvislosti s pojistnou smlouvou nebo se
zprostředkováním pojištění je kromě soudů pro německý
občanský soudní řád (Zivilprozessordnung - ZPO) příslušný
i místní soud, v jehož okrese má pojistník v okamžiku podání
žaloby svůj trvalý pobyt, v případě absence takového
trvalého pobytu pak místo svého obvyklého pobytu.

22.2

Pro žaloby v souvislosti s pojistnou smlouvou nebo se
zprostředkováním pojištění je příslušný výhradně místně
příslušný soud, v jehož okrese má pojistník v okamžiku
podání žaloby svůj trvalý pobyt, v případě absence takového
trvalého pobytu pak místo svého obvyklého pobytu.
22.3

Změna trvalého pobytu pojistníka
Pokud pojistitel přeložil svůj trvalý pobyt nebo místo svého
obvyklého pobytu po uzavření smlouvy mimo oblast platnosti
německého zákona o pojistných smlouvách nebo není-li
místo jeho trvalého pobytu nebo místo jho obvyklého pobytu
v okamžiku podání žaloby známo, určí se soudní příslušnost
u žalob z pojistné smlouvy podaných na pojistitele nebo na
pojistníka výhradně podle sídla pojistitele nebo jeho pobočky
příslušné pro pojistnou smlouvu.

§23

Závěrečná ustanovení

23.1

Pakliže není v pojistných podmínkách stanoveno jinak, platí
ostatní zákonné předpisy, zejména pak německý zákon
o pojistných smlouvách (Versicherungsvertragsgesetz).
Pro tuto smlouvu platí německé právo.
Podílí-li se na pojistné smlouvě více pojistitelů, pak ručí
pojistitelé ve výši svých podílů jakožto jednotliví dlužníci.
Rozhodnutí a opatření učiněná vedoucím majoritním
pojistitelem jsou závazná pro ostatní zúčastněné pojistitele.
To samé platí pro rozhodnutí, která jsou vydávána pro
vedoucího majoritního pojistitele.

23.2
23.3

Pokud není zákonem vyžadována žádná písemná forma
a pokud není v této smlouvě určeno jinak, musejí být
prohlášení a oznámení určená pojistiteli, která se týkají
pojistného poměru a která jsou poskytovány přímo
pojistiteli, poskytována v písemné formě. Všechna oznámení,
prohlášení a projevy vůle pojistníka v rámci této pojistné
smlouvy určená pro pojistitele mohou být s právní účinností
uplatněny vůči společnosti Bavaria AG. Zákonná ustanovení
o doručování prohlášení a oznámení zůstávají nedotčena.
20.2

Žaloby vůči pojistníkovi

Neoznámení změny adresy, popř. jména
Pokud pojistník nesdělil pojistiteli změnu své adresy, postačí
jako prohlášení (projev vůle), který musí být doručeno
pojistníkovi, odeslání doporučeného dopisu na poslední
pojistiteli známou adresu pojistníka. Odpovídající způsob
platí i v případě změny jména pojistníka nenahlášené
pojistiteli. Prohlášení je považováno za doručení tři dny po
odeslání dopisu.

20.3

Neoznámení přeložení firemní pobočky
Pokud pojistník uzavřel pojištění pod adresou své
provozovny, jsou v případě přeložení firemní pobočky
uplatňována ustanovení podle článku 20.2.

§21

Promlčení

21.1
21.2

Nároky z pojistné smlouvy jsou promlčeny po třech letech.
Promlčecí lhůta začíná běžet s koncem roku, v němž nárok
vznikl, a kdy byl věřitel informován nebo mohl být bez hrubé
nedbalosti informován o okolnostech odůvodňujících nárok
a o osobě dlužníka
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