
âlánek 1
Úvodní ustanovení

Soukromé poji‰tûní, které uzavírá UNIQA poji‰Èovna, a.s. (dále jen „poji-
stitel“), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí pro nû zákon o po-
jistné smlouvû, zákon o poji‰Èovnictví, pfiíslu‰ná ustanovení obãanského
zákoníku, tyto v‰eobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvlá‰tní
ãást VPP a doplÀkové pojistné podmínky. Obsahují-li nûkteré z v˘‰e uve-
den˘ch podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí ustano-
vení uvedená v pojistn˘ch podmínkách nebo pfiímo v pojistné smlouvû.

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení

2.1. Na základû uzavfiené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v pfiípa-
dû vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnû-
ní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

2.2. Pro právní úkony, t˘kající se poji‰tûní, je tfieba písemné formy.
Ve‰keré zmûny musí b˘t provedeny písemnû, jinak jsou neplatné.

âlánek 3
Vymezení pojmÛ

Pro úãely poji‰tûní  se rozumí

a) nahodilou skuteãností skuteãnost, která je  moÏná a u které není  ji-
sté, zda v dobû trvání soukromého poji‰tûní vÛbec nastane, nebo
není známa doba jejího vzniku,

b) pojistnou událostí nahodilá skuteãnost blíÏe oznaãená v pojistné
smlouvû  nebo  ve  zvlá‰tním  právním pfiedpisu, na kter˘ se pojist-
ná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistite-
le poskytnout pojistné plnûní,

c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,

d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavfiení pojistné smlouvy s po-
jistitelem,

e) úãastníkem soukromého poji‰tûní pojistitel a pojistník jakoÏto
smluvní strany a dále poji‰tûn˘ a kaÏdá dal‰í osoba, které ze soukro-
mého poji‰tûní vzniklo právo nebo povinnost,

f) pojistitelem právnická osoba, která je oprávnûna provozovat poji‰-
Èovací ãinnost podle zvlá‰tního zákona,

g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavfiela pojistnou smlouvu,

h) poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ Ïivot, zdraví, majetek, odpovûdnost za
‰kodu  nebo  jiné  hodnoty  pojistného  zájmu  se soukromé  poji‰-
tûní vztahuje,

i) oprávnûnou osobou osoba, které v dÛsledku pojistné události vznik-
ne právo na pojistné plnûní,

j) obmy‰len˘m osoba urãená pojistníkem v pojistné smlouvû, které
vznikne právo na pojistné plnûní v pfiípadû smrti poji‰tûného,

k) skupinov˘m poji‰tûním soukromé poji‰tûní, které se vztahuje na sku-
pinu poji‰tûn˘ch  blíÏe  vymezen˘ch  v  pojistné  smlouvû, jejichÏ to-
toÏnost v dobû uzavfiení této smlouvy není obvykle známa,

l) pojistn˘m nebezpeãím moÏná pfiíãina vzniku pojistné události,

m) pojistn˘m rizikem míra pravdûpodobnosti vzniku pojistné události
vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,

n) pojistn˘m zájmem oprávnûná  potfieba ochrany  pfied  následky na-
hodilé skuteãnosti vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,

o) pojistnou hodnotou  nejvy‰‰í moÏná majetková  újma, která mÛÏe v
dÛsledku pojistné události nastat,

p) pojistn˘m úplata za soukromé poji‰tûní,

r) bûÏn˘m pojistn˘m pojistné stanovené za pojistné období,  

s) pojistn˘m obdobím ãasové období dohodnuté v pojistné smlouvû,
za které se platí pojistné,

t) jednorázov˘m pojistn˘m pojistné  stanovené na  celou dobu, na kte-
rou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,

u) ‰kodnou událostí skuteãnost, ze které vznikla ‰koda a která by mo-
hla b˘t dÛvodem vzniku práva na pojistné plnûní,

v) ãasovou cenou cena, kterou mûla vûc bezprostfiednû  pfied pojistnou
událostí; stanoví se z nové ceny vûci, pfiiãemÏ se pfiihlíÏí ke stupni 
opotfiebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení vûci, 
k  nûmuÏ do‰lo její opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem,

w) novou cenou cena, za kterou lze v daném místû a v daném ãase vûc
stejnou nebo srovnatelnou znovu pofiídit jako vûc stejnou nebo no-
vou, stejného druhu a úãelu,

x) odkupn˘m ãást nespotfiebovaného pojistného ukládaná pojistitelem
jako technická rezerva vypoãtená pojistnû matematick˘mi metoda-
mi k datu zániku soukromého poji‰tûní,

y) ãekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskyt-
nout pojistné plnûní z událostí, které by jinak byly pojistn˘mi udá-
lostmi,

z) poji‰tûním ‰kodov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ  úãelem je náhrada
‰kody vzniklé v dÛsledku pojistné události,

Ï) poji‰tûním obnosov˘m soukromé  poji‰tûní, jehoÏ  úãelem je získá-
ní  obnosu, tj. dohodnuté finanãní ãástky v dÛsledku pojistné udá-
losti  ve v˘‰i, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu ‰kody.

âlánek 4
Pojistná smlouva, doba trvání poji‰tûní, pojistné období, pfiedbûÏné
poji‰tûní

4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavfiení a zmûnu pojistné smlou-
vy pfiedkládá navrhovatel pojistiteli. Souãástí návrhu jsou písemné
dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, které je navrho-
vatel povinen pravdivû a úplnû zodpovûdût.

4.2. Pojistitel na základû návrhu rozhodne do 2 mûsícÛ od jeho pfievzetí
o jeho pfiijetí ãi nepfiijetí. OkamÏikem pfiijetí návrhu je pojistná
smlouva uzavfiena. Jako písemné potvrzení o uzavfiení pojistné
smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v níÏ je den uzavfiení
pojistné smlouvy uveden. 

4.3. Obsahuje-li pfiijetí návrhu pojistitelem dodatky, v˘hrady, omezení
nebo jiné zmûny proti pÛvodnímu návrhu, povaÏuje se takové pfii-
jetí za nov˘ návrh. Nevyjádfií-li se druhá strana k návrhu pojistitele
ve lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy jí byl doruãen, a neuhradí-li v této
lhÛtû pojistné ãi jeho splátku stanovenou pojistitelem, povaÏuje se
návrh za odmítnut˘.

4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání poji‰tûní. Pokud je pojistná
doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodluÏuje se
vÏdy automaticky o dal‰í rok, pokud nûkterá ze smluvních stran
smlouvu nevypoví nejménû 6 t˘dnÛ pfied uplynutím pojistné doby.

4.5. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaãíná v 0.00 hod. dne sjednaného
jako poãátek poji‰tûní a konãí v 0.00 hod. dne sjednaného jako ko-
nec poji‰tûní. Poji‰tûní nelze pfieru‰it, není-li ujednáno jinak.

4.6. Pokud pojistná doba ãiní alespoÀ 1 rok, je pojistn˘m obdobím 12 mûsícÛ.

4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v návrhu
jako poãátek poji‰tûní do okamÏiku rozhodnutí o návrhu pfiedbûÏné
poji‰tûní. Rozsah pfiedbûÏného poji‰tûní urãuje pojistitel.
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4.8. PfiedbûÏné poji‰tûní konãí dnem uzavfiení pojistné smlouvy, auto-
matick˘m uplynutím 2 mûsícÛ od data pfievzetí návrhu pojistitelem
nebo dnem uveden˘m v písemném odmítnutí pojistitele navrhova-
teli. Datum zániku pfiedbûÏného poji‰tûní v písemném odmítnutí
musí b˘t stanoveno pojistitelem tak, aby od data vyhotovení píse-
mného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoÀ 10 dní. 

4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu pfiedbûÏného poji‰tûní.

4.10.Dojde-li v dobû pfiedbûÏného poji‰tûní k pojistné události, má pojistitel
právo na pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.

4.11.V pfiípadû, Ïe je návrh pojistitelem pfiijat, poskytuje pojistitel pln˘
rozsah poji‰tûní od poãátku, kter˘ je uveden v návrhu.

âlánek 5
Pojistné

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování poji‰tûní. V˘‰e pojistného se 
urãuje na základû sazeb stanoven˘ch pojistitelem pro jednotlivé dru-
hy poji‰tûní podle zásad pojistné matematiky. Základna pro v˘poãet
pojistného je uvedena v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvlá‰tní
ãásti VPP.

5.2. Pojistné se stanoví buì pro celou sjednanou dobu poji‰tûní (jedno-
rázové pojistné) nebo pro pojistné období (bûÏné pojistné). V po-
jistné smlouvû lze v rámci pojistného období dohodnout splátky po-
jistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistné-
ho, úãtuje pojistitel pfiiráÏky odpovídající pfiíslu‰nému podroãnímu
placení.

5.3. Pojistné za první pojistné období ãi jeho splátku nebo jednorázové
pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnÛ od data uza-
vfiení pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. TotéÏ platí pro zmû-
nu pojistné smlouvy. Pojistné za dal‰í pojistná období je splatné
vÏdy k v˘roãnímu dni poãátku poji‰tûní, není-li ujednáno jinak. 

5.4. Není-li pojistné ãi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu,
má pojistitel právo poÏadovat úhradu upomínacích nákladÛ a úroky
z prodlení, jejichÏ v˘‰i stanoví právní pfiedpis. Za datum úhrady po-
jistného ãi jeho splátky se pokládá den, kdy jsou pfiipsány na úãet
pojistitele nebo jím hotovostnû inkasovány.

5.5. Pojistitel je oprávnûn upravit u ‰kodového poji‰tûní v˘‰i bûÏného po-
jistného pro dal‰í pojistné období. Pojistitel sdûlí novû stanovenou
v˘‰i pojistného pojistníkovi nejpozdûji ve lhÛtû  2 mûsícÛ pfied splat-
ností  pojistného za  pojistné období,  ve kterém  se má v˘‰e pojist-
ného zmûnit. Pokud pojistník se  zmûnou v˘‰e pojistného nesouhla-
sí, musí svÛj nesouhlas uplatnit do 1 mûsíce ode dne, kdy se o na-
vrhované zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl. Poji‰tûní pak zanikne 
uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

5.6. Mimo pojistné mÛÏe pojistitel úãtovat pojistníkovi rovnûÏ jednorá-
zovû poplatky (napfi. pojistn˘ poplatek, poplatek za vinkulaci).

5.7. Pojistitel je oprávnûn zapoãíst dluÏné ãástky pojistného a jiné splat-
né pohledávky ze soukrom˘ch poji‰tûní proti pojistnému plnûní ne-
bo pfieplatkÛm pojistného z jin˘ch soukrom˘ch poji‰tûní.

âlánek 6
Zánik poji‰tûní 

6.1. Nezaplacením pojistného

6.1.1. Poji‰tûní zaniká dnem následujícím po marném  uplynutí lhÛty sta-
novené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného  nebo  je-
ho  splátky,  doruãené pojistníkovi. LhÛta k zaplacení je 45 kalen-
dáfiních dní, nebylo-li dohodnuto jinak. Není-li v‰ak uhrazeno v u-
vedené lhÛtû první pojistné, poji‰tûní zaniká ke dni jeho poãátku.

6.2. V˘povûdí

6.2.1. Poji‰tûní rovnûÏ zaniká  v˘povûdí  pojistitele nebo pojistníka ke
konci pojistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena alespoÀ 6
t˘dnÛ pfied uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

6.2.2. Pojistitel  nebo pojistník  mohou  poji‰tûní vypovûdût  do 2  mûsí-
cÛ ode  dne uzavfiení  pojistné smlouvy. Dnem doruãení v˘povûdi
poãíná bûÏet osmidenní  v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím poji‰-
tûní zaniká.

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 3 mûsícÛ
ode dne doruãení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doru-
ãení v˘povûdi poãíná bûÏet v˘povûdní lhÛta 1 mûsíce, jejímÏ 
uplynutím poji‰tûní zaniká. 

6.2.4. Pojistitel nemÛÏe podle odstavcÛ 6.2.1. a 6.2.3. vypovûdût Ïivotní
poji‰tûní.

6.3. Odstoupením

6.3.1. Zodpoví-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání pojistné smlou-
vy úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné
dotazy  pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, má pojistitel
právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliÏe pfii pravdivém a úpl-
ném zodpovûzení dotazÛ by  pojistnou  smlouvu neuzavfiel. Toto
právo mÛÏe pojistitel uplatnit do 2 mûsícÛ ode dne,  kdy takovou
skuteãnost zjistil. To platí i v pfiípadû zmûny pojistné smlouvy.

6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poãátku ru‰í.
Pojistitel je povinen  bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû
do 30 dnÛ ode dne odstoupení  od pojistné smlouvy, vrátit zapla-
cené pojistné, od kterého se odeãte to, co jiÏ z poji‰tûní plnil. V pfií-
padû odstoupení pojistitele se od zaplaceného  pojistného odeãí-
tají i náklady spojené se vznikem a správou poji‰tûní.  Pojistník ne-
bo  poji‰tûn˘, kter˘ není souãasnû pojistníkem, popfiípadû obmy‰-
len˘, je ve stejné lhÛtû jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit  ãást-
ku vyplaceného pojistného plnûní, která pfiesahuje v˘‰i zaplacené-
ho pojistného.

6.4. Odmítnutím pojistného plnûní

6.4.1. Pojistitel  plnûní mÛÏe z pojistné smlouvy odmítnout, jestliÏe

a) pfiíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se dozvûdûl aÏ
po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pfii sjednávání
poji‰tûní nebo jeho zmûnû  v dÛsledku úmyslnû  nebo z nedbalos-
ti  nepravdivû nebo  neúplnû zodpovûzen˘ch  písemn˘ch dotazÛ,
a jestliÏe  by pfii  znalosti této  skuteãnosti v dobû uzavfiení  pojist-
né  smlouvy  tuto  smlouvu  neuzavfiel,  nebo ji  uzavfiel za jin˘ch
podmínek, nebo

b) oprávnûná osoba uvede pfii uplatÀování práva na plnûní z poji‰tû-
ní  vûdomû  nepravdivé nebo hrubû zkreslené údaje t˘kající se roz-
sahu pojistné události nebo podstatné údaje t˘kající se této udá-
losti zamlãí.

6.4.2. Dnem doruãení oznámení o odmítnutí pojistného plnûní poji‰tûní
zanikne.

6.5. Dal‰í dÛvody zániku

6.5.1. Poji‰tûní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo poji‰tûná
vûc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy do‰lo ke smr-
ti poji‰tûné fyzické osoby nebo zániku poji‰tûné právnické osoby
bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak. 

6.5.2. Poji‰tûní zaniká rovnûÏ dnem uveden˘m v písemné dohodû pojis-
titele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo poji‰tûní
sjednáno.

âlánek 7
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného

7.1. V pfiípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika je pojistník povinen se-
známit poji‰tûného s obsahem pojistné smlouvy t˘kající se poji‰tûní
jeho rizika.

7.2. Právo na pojistné plnûní  mÛÏe pojistník uplatnit  pouze tehdy,  jest-
liÏe  prokáÏe splnûní této povinnosti a jestliÏe  prokáÏe, Ïe  mu byl
k pfiijetí  pojistného plnûní  dán souhlas poji‰tûného, popfiípadû zá-
konného zástupce takové osoby, není-li zákonn˘m zástupcem po-
jistník sám.



7.3. Zemfie-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, kter˘
sjednal poji‰tûní  cizího pojistného rizika, vstupuje poji‰tûn˘ do  sou-
kromého poji‰tûní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník  zem-
fiel nebo  zanikl bez  právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

7.4. Pojistník  je povinen bez  zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit,  Ïe
nastala  pojistná událost,  podat pravdivé vysvûtlení o vzniku  a  roz-
sahu  následkÛ  této  události,  pfiedloÏit  k tomu potfiebné  doklady
a  postupovat dohodnut˘m zpÛsobem. Není-li pojistník souãasnû
poji‰tûn˘m, má tuto povinnost poji‰tûn˘;  je-li  pojistnou  událostí
smrt  poji‰tûného, má tuto povinnost oprávnûná osoba.

7.5. Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli
zmûnu nebo  zánik  pojistného rizika.  V pfiípadû poji‰tûní cizího po-
jistného rizika má tuto povinnost poji‰tûn˘.

7.6. JestliÏe se  v pojistné  dobû pojistné  riziko podstatnû sníÏí,  je poji-
stitel  povinen  úmûrnû tomuto  sníÏení  sníÏit pojistné, a  to s úãin-
ností ode  dne, kdy se o  sníÏení pojistného rizika dozvûdûl.

7.7. JestliÏe  se v dobû trvání  poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak,
Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné
smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavfiel za jin˘ch podmínek, vzniká
pojistiteli  právo do 1 mûsíce ode dne, kdy  se  dozvûdûl  o  zv˘‰ení
pojistného  rizika, navrhnout zmûnu pojistné  smlouvy  ode  dne,
kdy  se  pojistné  riziko  zv˘‰ilo. Pojistník je povinen  se k tomuto ná-
vrhu vyjádfiit  do 1 mûsíce ode dne jeho doruãení, nebylo-li dohod-
nuto jinak.

7.8. Nesouhlasí-li  pojistník se zmûnou  pojistné smlouvy nebo nevyjád-
fií-li  se  k  této  zmûnû  ve  lhÛtû  podle  odstavce 7.7., má pojisti-
tel  právo pojistnou  smlouvu vypovûdût,  a to  ve lhÛtû  2 mûsícÛ
ode  dne,  kdy  obdrÏel  nesouhlas  pojistníka  se  zmûnou pojistné
smlouvy,  nebo ode dne, kdy  uplynula lhÛta pro jeho vyjádfiení.  
V takovém pfiípadû poji‰tûní zanikne uplynutím 8 dnÛ ode dne do-
ruãení v˘povûdi pojistníkovi.

7.9. JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak,
Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné
smlouvy, pojistitel  by  za tûchto podmínek pojistnou  smlouvu ne-
uzavfiel, má právo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 1
mûsíce ode dne, kdy se dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika. V  ta-
kovém pfiípadû soukromé poji‰tûní zanikne uplynutím 8 dnÛ ode
dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi. 

7.10.Ustanovení odstavcÛ 7.6. aÏ 7.9. se nepouÏije u poji‰tûní osob 
v pfiípadech,  kdy se pojistné riziko  mûní v  prÛbûhu doby trvání
soukromého  poji‰tûní a kdy je  tato zmûna  promítnuta ve v˘poãtu
pojistného.                          

âlánek 8
Následky poru‰ení povinností

8.1. Poru‰il-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání  poji‰tûní, v prÛbû-
hu poji‰tûní nebo pfii zmûnû pojistné smlouvy nûkterou z povinnos-
tí uveden˘ch v právních pfiedpisech nebo v pojistné smlouvû a by-
lo-li v dÛsledku toho stanoveno niÏ‰í pojistné, mÛÏe pojistitel pojist-
né plnûní pfiimûfienû sníÏit.

8.2. Pokud mûlo poru‰ení povinností uveden˘ch v právních pfiedpisech
nebo v pojistné smlouvû podstatn˘ vliv na vznik pojistné události, je-
jí prÛbûh nebo na zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ anebo na zji‰tû-
ní nebo urãení v˘‰e pojistného plnûní, mÛÏe pojistitel pojistné plnû-

ní sníÏit úmûrnû tomu, jak˘ vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho
povinnosti plnit.

8.3. V pfiípadû, Ïe nebyla splnûna povinnost oznámit zv˘‰ení pojistného
rizika a pojistitel na základû svého zji‰tûní pojistnou smlouvu vypo-
vûdûl, náleÏí mu pojistné aÏ do konce pojistného období, ve kterém
do‰lo k zániku soukromého poji‰tûní.

âlánek 9
Pojistné plnûní

Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po skonãení ‰etfiení pojistitelem.
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s ‰etfiením dále upravuje zákon
o pojistné smlouvû.

âlánek 10
Postup pfii rozdíln˘ch názorech

10.1. Pfii neshodû o v˘‰i pojistného plnûní stanoveném pojistitelem lze
dohodnout fiízení znalcÛ.

10.2. KaÏdá smluvní strana urãí vÏdy na vlastní náklady po jednom znal-
ci a písemnû o nûm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna
smluvní strana písemnû znalce bûhem 2 t˘dnÛ od okamÏiku, kdy se
obû strany dohodnou na zavedení fiízení, platí tato skuteãnost jako
uznání názoru druhé strany.

10.3. Znalci nesmí mít k Ïádné ze smluvních stran závazky. Námitku pro-
ti osobû znalce lze vznést pfied zahájením jeho ãinnosti.

10.4. Znaleck˘ posudek zpracovan˘ znalci obou stran bude pfiedán poji-
stiteli i poji‰tûnému.

10.5. Oba urãení znalci se dohodnou na osobû tfietího znalce jako pfied-
sedy, kter˘ má rozhodující hlas v pfiípadû neshody; ten své rozhod-
nutí pfiedá obûma smluvním stranám.

10.6. Náklady na ãinnost pfiedsedy fiízení hradí obû smluvní strany rov-
n˘m dílem.

âlánek 11
Doruãování

11.1. Písemnosti doruãuje pojistitel na adresu v âeské republice pro-
stfiednictvím po‰ty jako obyãejné ãi doporuãené zásilky, pfiípadnû
jin˘m vhodn˘m zpÛsobem, není-li dohodnuto jinak.

11.2. Není-li adresát doporuãené zásilky zastiÏen, aãkoliv se v místû do-
ruãení zdrÏuje, doruãí se jiné dospûlé osobû bydlící v témÏe bytû
nebo v témÏe domû, pÛsobící v témÏe místû podnikání anebo 
zamûstnané na témÏe pracovi‰ti, je-li ochotna obstarat odevzdání
písemnosti. Není-li moÏno ani takto doruãit, písemnost se uloÏí 
u po‰ty, jeÏ adresáta vhodn˘m zpÛsobem vyzve, aby si písemnost
vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnÛ od uloÏení, 
povaÏuje se poslední den této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se 
adresát o uloÏení nedozvûdûl. Není-li zji‰tûn opak, má se za to, Ïe
se adresát v místû doruãení zdrÏoval. 

âlánek 12

Tyto VPP nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2007.


