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POJIŠTĚNÍ KOL, ELEKTROKOL, KOLOBĚŽEK, 

ELEKTROKOLOBĚŽEK A CYKLOVOZÍKŮ A POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOSTI Z JEJICH PROVOZU 

 

POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA Č.      

 

POJISTNÍK 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ:    

ADRESA:    

KONTAKT TELEFON:    

EMAIL:    

(pojištěný je shodný s pojistníkem) 

POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ 

MyPlan Insurance s.r.o. (”BikePlan”), Golčova 485, 148 00 Praha 4, IČ: 08997314, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 328889 

POJISTITEL 

HDI GLOBAL SPECIALTY SE 

Podbielskistraße 396, 30659 Hannover, Německo, IČO: 

5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná v Německu u místního soudu v 

Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím švédské pobočky se 

sídlem Hantverkargatan 25, 106 50 Stockholm, Švédsko 

jednající jménem CEE Specialty s.r.o.   

Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 07947208, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 

Toto pojištění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění kol, elektrokol, 

koloběžěk, elektrokloběžek a cyklovozíků a pro pojištění odpovědnosti z jejich 

provozu (dále jen „VPP BikePlan 01/2021”). 

 

ODDÍL I 

MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ KOL, ELEKTROKOL, 

KOLOBĚŽEK, ELEKTROKOLOBĚŽEK  

A CYKLOVOZÍKŮ 

Předměty pojištění 

Pojištění se sjednává výhradně pro předměty pojištění, které jsou uvedené v přehledu 

sjednaného věcného rozsahu pojištění k této pojistné smlouvě. Pojištění může být 

sjednáno zejména pro následující předměty pojištění: 

• Nová nebo použitá nepoškozená kola 

• Nová nebo použitá nepoškozená elektrokola 

• Nové nebo použité nepoškozené koloběžky  

• Nové nebo použité nepoškozené elektrokoloběžky 

• Nové nebo použité nepoškozené cyklovozíky 

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ  

Základní rozsah pojištění je definován v VPP BikePlan 01/2021 v čl. 9. - nahodilé 

poškození nebo zničení nebo odcizení pojištěného předmětu.  

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ 

Pojištění může být rozšířeno o následující doplňková pojištění: 
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- pro aktivity na speciálních stezkách a místech (singletrail/ singletrack/ downhill/ 

bikepark)  

- pro účast na organizovaných závodech (amatérských, profesionálních) 

Pojištění se vztahuje na předměty pojištění, jejichž vlastníkem je pojištěný, nebo který 

je po právu užívá nebo je převzal na základě smlouvy, případně na další předměty 

tvořící příslušenství předmětů pojištění, dle vymezení uvedeného ve VPP BikePlan 

01/2021. 

 

ODDÍL II 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU 

POJIŠTĚNÝCH KOL, ELEKTROKOL, KOLOBĚŽEK, 

ELEKTROKOLOBĚŽEK A CYKLOVOZÍKŮ  

ROZSAH POJIŠTĚNÍ  

 

Pojištěný má právo, aby za něho pojistitel uhradil:  

• škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo 

usmrcením; 

• škodu na věci způsobenou jejím poškozením, zničením nebo ztrátou (na živé 

zvíře se použijí ustanovení o věci obdobně, avšak jen v rozsahu neodporujícím 

jeho povaze); 

• újmu na jmění vyplývající z újmy na zdraví, z újmy při usmrcení a ze škody na 

věci (tzv. následnou finanční škodu); regresní náhradu za náklady vynaložené 

zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby v důsledku 

nedbalostního protiprávního jednání pojištěného; 

• náklady právního zastoupení; další náklady a výdaje, které vznikly v souvislosti 

s pojistnou událostí, avšak pouze pokud k jejich vynaložení dal pojistitel 

předchozí písemný souhlas, to vše za předpokladu, že k takovým újmám či 

škodám a/nebo nákladům došlo v důsledku porušení právní povinnosti 

pojištěného. 
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Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody a újmy, které vznikly 

provozem elektrokola či elektrokoloběžky, které se může pohybovat 

s podporem motoru rychleji než 25 km/hod a jejichž výkon motoru 

přesahuje 250 W; Bližší informace k výlukám z pojištění jsou uvedeny 

v čl.15 VPP BikePlan 01/2021. 

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ:  

Pro pojištění odpovědnosti z provozu pojištěného předmětu pojištění/předmětů 

pojištění může být sjednán limit až do 10.000.000,- Kč.  

Sjednaný limit je uveden v přehledu sjednaného věcného rozsahu pojištění k této 

pojistné smlouvě.  

Sjednaná pojistná částka/limit/sublimit je maximálním limitem pojistného plnění pro 

jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistné době. 

 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO ODDÍL I A II 

SJEDNANÝ VĚCNÝ ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Přehledy sjednaného věcného rozsahu pojištění pro oddíly I a II jsou přílohou této 

pojistné smlouvy a jsou její nedílnou součástí. 

MÍSTO POJIŠTĚNÍ  

Geografická Evropa 

POJISTNÁ DOBA 

Pojištění se sjednává na dobu určitou s pojistnou dobou od    do      včetně.  

POJISTNÉ 

Celkové pojistné za pojistnou dobu za pojištění majetku dle této pojistné smlouvy 

činí:    Kč 
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Celkové pojistné za pojistnou dobu za pojištění odpovědnosti z provozu dle této 

pojistné smlouvy činí:    Kč 

Celkové pojistné za pojistnou dobu činí:    Kč 

SPLATNOST A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO 

Pojistné je splatné k datu:                

 

Pojistné je nutno uhradit do 7 dnů od data sjednání pojištění, bez ohledu na datum 

počátku platnosti pojištění. Nebude-li pojistné zaplaceno do 7 dnů od data sjednání 

pojistné smlouvy, pojištění nevzniká. 

 

Platba bude prováděna na bankovní účet zplnomocněného makléře - číslo účtu 

73747500/2010 vedený u Fio banky. 

HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 

Pojistné události je možné nahlásit prostřednictvím online formuláře Hlášení škod na 

www.bikeplan.cz. Poté následujte pokynů likvidátora pojistných událostí INSERVIS 

MVC s.r.o., a informujte ho pravdivě a úplně o vzniku a rozsahu škodní události; 

MAKLÉŘSKÁ DOLOŽKA 

Pojistník prohlašuje, že zplnomocnil BikePlan -  společnost MyPlan Insurance s.r.o., 

Golčova 485, 148 00 Praha 4, IČ: 08997314 (dále jen „zplnomocněný makléř“) k 

výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a pověřil ji správou této pojistné 

smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně 

prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná 

oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran.  

SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

Pojistník sjednává pojištění dle této pojistné smlouvy ve svůj prospěch, tzn. že je 

zároveň pojištěným. 

Pojistná smlouva je vystavena formou obchodu na dálku a to formou souhlasu se 

vstupem do pojištění, který koncový zákazník učiní elektronickou formou u 
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obchodního partnera, obsahující Prohlášení koncového zákazníka o souhlasem se 

vstupem do pojištění; nebo zaplacením pojistného. 

 

Pojistník prohlašuje, že mu pojistitel před uzavřením pojistné smlouvy poskytl jasným 

a přesným způsobem, písemně a v českém jazyce informace uvedené v §83 a §84 zákona 

č. 170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění. 

POJISTNÁ SMLOUVA 

Tato pojistná smlouva byla uzavřena tzv. formou na dálku. 

 

 

PŘÍLOHY POJISTNÉ SMLOUVY 

Přílohou této pojistné smlouvy jsou následující dokumenty: 

 

• Přehledy sjednaného věcného rozsahu pojištění pro oddíly I a II  

• VPP BikePlan platné ke dni sjednání pojistné smlouvy 

• Legislativní podmínky 

• Informační dokument o pojistném produktu BikePlan 
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