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Článek 1
Úvodní ustanovení

1.  Pojištění Zvíře plus (dále jen ZVP), které sjednává Česká podnikatelská 
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí po-
jistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní 
pojištění VPPCP 1/16 (dále jen VPPCP), těmito Doplňkovými pojistný-
mi podmínkami Zvíře plus DPPZVP 1/16 (dále jen DPP), příslušnými 
ustanoveními zákona č. 166/1999 Sb., o  veterinární péči v  platném 
znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.  Pojištění Zvíře plus je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1.  Předmětem pojištění jsou náklady vynaložené na nezbytnou veteri-
nární péči zvířete v případě vzniku pojistné události v rozsahu:
a)  veterinárních výkonů;
b)  použitého materiálu;
c)  nutné hospitalizace;
d)  předepsané medikace.

2.  Předmětem pojištění jsou i náklady vynaložené v souvislosti se smrtí 
a utracením zvířete.

3.  Do pojištění lze přijmout pouze zvíře zdravé, které má vystavené plat-
né Veterinární osvědčení, platný Pas zvířete v zájmovém chovu a zvíře, 
které je označeno čipem.

4.  Pojištění lze sjednat pro zvíře starší 3 měsíců, jehož věk nepřekročil 10 let.
5.  Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, předmětem pojištění jsou ná-

klady na veterinární péči nebo smrt zvířete, které vznikly při závodech 
a soutěžích všeho druhu, včetně přípravy na ně.

Článek 3
Pojistná událost

Za pojistnou událost v pojištění ZVP se považuje, náhlá a neočekávaná změna 
zdravotního stavu zvířete, vzniklá v důsledku onemocnění nebo následkem 
úrazu, která vyžaduje poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče a se kte-
rou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Článek 4
Pojistné plnění, spoluúčast

1.  Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěnému ve výši prokazatelně 
vynaložených nákladů na veterinární péči nebo smrt zvířete v zahrani-
čí, maximálně však do výše dále uvedených limitů pojistného plnění:

Typ pojištění MINI OPTI MAXI MAXI PLUS
Limit pojistného 
plnění

10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč

2.  Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu a  všechny pojistné 
události vzniklé v pojistné době.

3.  Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení originálů 
dokladů o zaplacení poskytnuté veterinární péče s výpisem provede-
ných zákroků a  dokladů za úhradu předepsané medikace, záznamu 
o úhynu zvířete; případně předloží potřebné doklady, které si pojisti-
tel vyžádá.

4.  Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného na každé pojistné 
události částkou 500 Kč.

Článek 5
Výluky z pojištění

1.  Pojištění se nevztahuje na náklady za veterinární péči:
a)  poskytnutou na území České republiky;
b)  která byla vynaložena v důsledku příčiny, ke které došlo před počát-

kem pojištění;
c)  která byla vynaložena v souvislosti s léčením dědičných nebo vroze-

ných vad;
d)  související s repatriací uhynulého zvířete zpět na území České repub-

liky;
e)  preventivního charakteru, očkování, čipování a tetování;
f)  související s porodem a zmetáním, kosmetickými zákroky a vadami 

neohrožujícími život;
g)  vynaloženou na potravu pojištěného psa, včetně veterinářem stano-

vené dietní potravy;
h)  za předepsanou medikaci homeopatických přípravků a  léčiv nebo 

rehabilitační péči.
2.  Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, kdy došlo k porušení 

předpisů o veterinární péči nebo v důsledku zákroku, který provedla 
osoba bez oprávnění k výkonu veterinárně léčebné nebo léčebně pre-
ventivní činnosti.

Článek 6
Výklad pojmů

Nad rámec výkladu pojmů uvedených v čl. 17, VPPCP se pro účely tohoto po-
jištění rozumí:
1.  Medikací léčení nemocí a poruch podáváním léků.
2.  Nemocí patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny 

funkcí buněk a  v  důsledku i  morfologickým poškozením těchto bu-
něk, tkání a orgánů.

3.  Úrazem neúmyslné, náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo 
vlastní tělesné síly nebo neúmyslné, neočekávané a  nepřerušené 
působení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, 
elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek po-
škozujících imunitní systém), které způsobilo tělesné poškození nebo 
smrt.

4.  Zvířetem pes domácí (Canis familiaris), kočka domácí (felis silvestris 
f.  catus) a fretka (Putorius putorius furo).

Článek7
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
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