Pojištění ukrajinských vozidel
v České republice

Specialista na pojištění
gastronomických provozů
České pojišťovny mohou podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
a hotelůza újmu způsobenou
provozem vozidla, který implementuje právní úpravu EU, sjednávat povinné ručení (POV) pouze pro
vozidla registrovaná v ČR (s českou RZ). Cizozemská vozidla, která nemají POV sjednáno ve svém
domovském státě také pro území cizích států, si při vjezdu na naše území musí sjednat Hraniční
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pojištění.

Pojištění
gastronomických
Pojištění
provozů
a
hotelů
gastronomických

gastronomických provozů

Na Ukrajině si vlastníci vozidel mohou sjednat POV platné pouzeana
Ukrajině nebo mezinárodní POV,
hotelů
platné dle zelenokaretního systému. Nejprve je vhodné ověřit, jaký rozsah územní platnosti pojištění má
vozidlo sjednáno v domovině. Ověření lze provést online na stránce Ukrajinského úřadu pro pojištění
motorových vozidel (MTSBU), který je ukrajinskou variantou České kanceláře pojistitelů (ČKP).
V praxi si Ukrajinci často sjednávají pouze vnitrostátní POV. ČKP dne 1. března 2022 rozhodla, že po dobu
2 měsíců od vstupu na území ČR nemusí Ukrajinci řešit pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla – informace zde.
Vzhledem k vývoji války na Ukrajině prodloužila ČKP tuto lhůtu na 6 měsíců, nejméně však do konce
srpna – informace zde.
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Máme dlouholeté zkušenosti

balíček komplexního pojistného
Škody způsobené ukrajinskými vozidly na území ČR do 31. 8. 2022
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