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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY  
PRO SYSTÉM BONUS A MALUS  
k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a k pojištění allrisk  
(DPP B/M 2011)  

Článek 1  
Úvodní ustanovení   
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro systém bonus a malus platí:  

a) pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla spolu s Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „VPP-
POV/02“) a  

b) pro pojištění allrisk spolu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění allrisk (dále jen „VPP-
HAV/02“).  

 
Článek 2 
Systém bonus, malus v pojišt ění odpov ědnosti  za škodu zp ůsobenou provozem vozidla  
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro systém bonus a malus ruší znění čl. 10, odst. 1 a 8, části první (část A) 
VPP-POV/02 a nahrazují jej následujícím zněním:   
 

1. Pro přiznání bonusu a malusu při uzavření pojistné smlouvy, jakož i v průběhu trvání pojištění 
odpovědnosti je rozhodující rozhodná doba. Rozhodná doba je doba nepřerušeného trvání pojištění 
odpovědnosti pojistníka, která se počítá v celých ukončených měsících, snížená za každou rozhodnou 
událost o 24 měsíců. Rozhodná doba se pro účely přiznání bonusu, resp. uplatnění malusu, sleduje od 
počátku pojištění odpovědnosti, nejdříve však od 1. 1. 2000.  
   
8. Stupeň bonusu a malusu:  

Stupeň bonusu  Rozhodná doba Bonus (sleva) 
B10 120 a více měsíců  60 % 
B9 108 až 119 měsíců  55 % 
B8 96 až 107 měsíců  50 % 
B7 84 až 95 měsíců  45 % 
B6 72 až 83 měsíců  40 % 
B5 60 až 71 měsíců  30 % 
B4 48 až 59 měsíců  20 % 
B3 36 až 47 měsíců  15 % 
B2 24 až 35 měsíců  10 % 
B1 12 až 23 měsíců  5 % 

Základní stupe ň  Rozhodná doba  Bonus (sleva) 
Z 0 až 11 měsíců  0 % 

Stupeň malusu Rozhodná doba Malus (p řirážka) 
M1  - 12 měsíců až  - 1 měsíc  30 % 
M2  - 36 měsíců až  - 13 měsíců  90 % 
M3  - 37 měsíců a více 150 % 

 
 
Článek 3 
Systém bonus, malus v pojišt ění allrisk  
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro systém bonus a malus ruší znění čl. 24, odst. 1 a 7 části B VPP-HAV/02 a 
nahrazují jej následujícím zněním:  
 

1.  Pro přiznání bonusu při uzavření pojistné smlouvy, jakož i v průběhu trvání pojištění je rozhodující 
rozhodná doba. Rozhodná doba je doba nepřerušeného trvání pojištění, která se počítá v celých 
ukončených měsících a která se za každou rozhodnou událost  snižuje o 24 měsíců. Rozhodná doba se 
pro účely přiznání bonusu sleduje od počátku pojištění. 
 
7. Pojistitel umožňuje převod prokázané rozhodné doby na manžela/manželku pojistníka a z fyzické 
osoby nepodnikatele na fyzickou osobu podnikatele a naopak. Převod této rozhodné doby je možný jen 
z vozidla stejné kategorie.  
 



Wüstenrot pojišťovna a.s. se sídlem Na Hřebenech II 1718, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ 28400682    
 je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328.  

Stupeň bonusu  Rozhodná doba Bonus (sleva) 
B10 120 a více měsíců  60 % 
B9 108 až 119 měsíců  55 % 
B8 96 až 107 měsíců  50 % 
B7 84 až 95 měsíců  45 % 
B6 72 až 83 měsíců  40 % 
B5 60 až 71 měsíců  30 % 
B4 48 až 59 měsíců  20 % 
B3 36 až 47 měsíců  15 % 
B2 24 až 35 měsíců  10 % 
B1 12 až 23 měsíců  5 % 

Základní stupe ň  Rozhodná doba  Bonus (sleva) 
Z 0 až 11 měsíců  0 % 

 
 
  

Článek 4   
Závěrečná ustanovení  
1. Ve věcech neupravených těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro systém bonus a malus platí 

uzavřená pojistná smlouva, VPP-POV/02 a VPP-HAV/02, příslušná ustanovení zák. č. 168/1999 Sb.,            
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a zák. č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník.  

2. Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro systém bonus a malus (DPP B/M 2011)  nabývají účinnosti dne 
1.1.2011 a jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.    

 
 
 


