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1� Pár slov úvodem
Na začátku nám dovolte poděkování, že jste se rozhodl(a) pro 
naše pojištění vozidel. Budeme se ze všech sil snažit, abyste 
ocenil(a), že jste si vybral(a) zrovna nás.
Kdo jsme my?
DIRECT pojišťovna, a. s., IČ: 25073958, se sídlem Nové sady 
996/25, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně v  oddíle B, vložka 3365, provozující 
pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 
(v textu se označujeme jako „my“, nebo „pojišťovna“).
Kdo jste vy?
Občan České republiky (dál také jen „ČR“), Slovenské republiky, 
nebo cizí státní příslušník s korespondenční adresou v České re-
publice, uvedený jako provozovatel vozidla v pojistné smlouvě 
Pojištění vozidel (v textu vás označujeme jako „vy“).
Co právě čtete?
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro povinné ručení, které 
označujeme jako DPPAP-2015 (dále jen „DPP“) – slouží k popisu 
povinného ručení, které máte sjednané. Smyslem DPP je popsat 
nejdůležitější části zákona, kterým se řídí povinné ručení a vy-
světlit vám, za jakých okolností má oprávněná osoba nárok na 
pojistné plnění. Podmínky pojištění mohou být odlišně od těchto 
DPP upraveny ve smlouvě. Ujednání obsažená ve smlouvě mají 
přednost před ustanoveními těchto DPP.
Pojištění se v České republice řídí zákony. Zákon, který upravu-
je toto pojištění, byl vydán pod číslem 168/1999 Sbírky zákonů 
České republiky a jmenuje se zákon o pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „zákon o povinném 
ručení“) Pojištění se dále řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., nazva-
ným občanský zákoník.
Co znamená text kurzívou?
Pojmy označené kurzívou jsou odbornou terminologií vychá-
zející ze zákonných norem. Protože jsme si vědomi toho, že ne 
vždy musí být srozumitelné, vysvětlujeme je ve Slovníku pojmů, 
jenž je jednou z příloh vaší smlouvy. Jestliže bychom v pojistné 
smlouvě nebo v pojistných podmínkách definovali nějaký z poj-
mů jiným způsobem, platí pro daný text tato odlišná definice.

2� Co je pojištěno
2.1 Toto pojištění se vždy řídí platným zněním zákona o povinném 

ručení. Jestliže se tedy změní znění zákona, automaticky se 
změní znění těchto pojistných podmínek, aniž bychom vás 
museli informovat. Aktuální Doplňkové pojistné podmínky 
pro povinné ručení naleznete na našich webových stránkách.

2.2 Jedná se o pojištění pro případy, kdy má pojištěná osoba 
právním předpisem stanovenou povinnost uhradit újmu 
způsobenou poškozenému provozem vozidla uvedeného 
v pojistné smlouvě (například svým  vozidlem srazíte chodce 
nebo nabouráte jiné vozidlo). V takových případech poško-
zenému uhradíme:
a) Újmu způsobenou na zdraví nebo usmrcením.
b) Jiné újmy a náklady, což jsou veškeré jiné újmy a náklady 

definované v zákoně o povinném ručení, než je újma uve-
dená v bodě a) tohoto článku.

2.3 Oprávněná osoba však musí svůj nárok uplatnit a prokázat, 
že ke škodné události, ze které její újma vznikla a kterou jste 
povinen/na uhradit, došlo v průběhu platnosti tohoto pojištění.

2.4 Oprávněnou osobou je pro účely tohoto pojištění poškoze-
ný, jemuž byla způsobena újma provozem vozidla uvede-
ného v pojistné smlouvě a jenž má právo na náhradu újmy.

3� V jakém rozsahu
3.1 Povinné ručení je škodovým neživotním pojištěním, což 

znamená, že  uhradíme náhradu za způsobenou újmu dle 
příslušných zákonů či pravomocného rozhodnutí soudu, 
nejvýše však do výše sjednaného  limitu pojistného plnění. 
Sjednané limity pojistného plnění jsou uvedeny v pojistné 
smlouvě. 

3.2 Pojištění je platné na území států, jež jsou uvedeny na vaší 
aktuální zelené kartě.

4� Na co se pojištění nevztahuje
Z tohoto pojištění nebudeme hradit pojistné plnění přesně v sou-
ladu se zákonem o povinném ručení, zejména však neuhradíme:
4.1 Újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způ-

sobena  škodní událost.
4.2 Majetkovou škodu nebo ušlý zisk, které jste způsobili své-

mu manželovi či manželce, případně osobám, se kterými 
jste v době vzniku újmy žili ve společné domácnosti.

4.3 Škodu na pojištěném vozidle a na vašich přepravovaných 
věcech.

4.4 Majetkovou škodu nebo ušlý zisk, které pojištěná osoba 
způsobila na přípojném vozidle, jež bylo připojené k pojiš-
těnému vozidlu.

4.5 Újmu vzniklou při manipulaci s nákladem stojícího pojiště-
ného vozidla.

4.6 Újmu způsobenou činností vozidla jako pracovního stroje.
4.7 újmu způsobenou při účasti na organizovaném motoristic-

kém závodu či soutěži.
4.8 Náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemo-

cenského pojištění nebo důchodu z důchodového pojištění 
v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcení, které pojištěná 
osoba utrpěla při provozu pojištěného vozidla.

5� Kdy vyplacené plnění budeme požadovat po vás
Budeme po vás požadovat uhrazení částky, kterou vyplatíme po-
škozenému na uhrazení vámi způsobené újmy či škody poško-
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zené osobě, v případech definovaných zákonem o povinném 
ručení, zejména však:

a) Když byla újma způsobena úmyslně.
b) Když se řidič vozidla uvedeného v pojistné smlouvě 

zavázal uhradit újmu nad rámec stanovený právními 
předpisy.

c) Při provozování vozidla, které svou konstrukcí a tech-
nickým stavem neodpovídá zákonným požadavkům 
na bezpečnost silničního provozu či nemá schválenou 
technickou způsobilost.

d) Při řízení vozidla osobou, která nemá platné řidičské 
osvědčení (řidičák) nebo která má aktuálně zákaz čin-
nosti řízení vozidla.

e) Při řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, omamné 
nebo psychotropní látky či v případě odmítnutí podro-
bení se zkoušce na přítomnost těchto látek.

f ) Při řízení vozidla osobou, která nebyla oprávněna k 
provozu vozidla.

6� Vaše povinnosti
Kromě povinností uvedených v zákoně o povinném ručení a ve 
Všeobecných pojistných podmínkách máte dále tyto povinnosti:

a) Doložit poškozenému na požádání následující informace:
• Jméno a příjmení (v případě právnické osoby její název).
• Korespondenční adresu (v případě právnické osoby 

adresu sídla).
• Informaci, že pojištění je sjednáno u nás a číslo vaší 

pojistné smlouvy.

• Registrační značku vozidla, jež způsobilo škodu.
b) Bez zbytečného odkladu nám po způsobení škody tře-

tí osobě zaslat vyplněný a podepsaný záznam o do-
pravní nehodě.

c) Informovat Policii ČR o vzniklé dopravní nehodě, jestli-
že jejím následkem:
• Došlo k újmě na zdraví.
• Škoda na majetku poškozené osoby přesáhla výši 

100 000 Kč.
• Došlo k poškození majetku osoby, jež nebyla účast-

níkem dopravní nehody.
• Nejsou účastníci nehody schopni obnovit provoz na 

pozemní komunikaci, kde došlo k nehodě.
Jestliže nesplníte jednu z výše uvedených povinností, jsme 
oprávněni po vás požadovat uhrazení nákladů vzniklých je-
jich porušením.

7� Zelená karta
Zelená karta je mezinárodní osvědčení, které prokazuje, že k vo-
zidlu uvedenému v zelené kartě je sjednáno povinné ručení.
Při sjednání pojištění jsme povinni vám zaslat zelenou kartu. Nej-
dříve zasíláme dočasnou kartu s platností na 30 dní. Po uhrazení 
pojistného v řádném termínu vám společně s pojistkou zašleme 
také trvalou zelenou kartu, která platí až do výročí smlouvy, ob-
vykle jeden rok. Následně vám vždy před výročím smlouvy posí-
láme zelenou kartu na další pojistný rok.

Tyto Doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1. 10. 2015
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