
Pojišťovny v České republice sjednávají povinné ručení (POV) a havarijní pojištění (HAV) pro vozidla 
registrovaná v České republice, tzn. pouze pro vozy s českou registrační značkou.

Územní platnost POV je vždy vyznačena na Zelené kartě (ZK). Z postsovětských států povinně obsahuje 
Estonsko, Litvu, Lotyšsko a Ukrajinu. Volitelně mohou pojišťovny zahrnout do POV i Ázerbájdžán, 
Bělorusko, Moldavsko a Rusko. POV je v nich platné, pokud není kód státu na ZK přeškrtnut. Arménie 
a Gruzie a další asijské postsovětské státy do zelenokaretního systému nespadají. Více zde.

Územní platnost HAV si pojišťovny vymezují samostatně. Obecně je HAV definováno geografickou 
Evropou. Vždy je do pojištění zahrnuto Pobaltí: Estonsko, Litva a Lotyšsko. Naopak často jsou vyjmuty 
Bělorusko, Moldávie, Ukrajina a Rusko.

Platnost pojištění vozidla podle jednotlivých pojišťoven na Ukrajině je uvedena v přehledu:

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci na Ukrajině je třeba uvést, že v pojistných podmínkách je 
standardně uváděna výluka úhrady újmy vzniklé provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné 
události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí. Pojištění vozidel tedy 
není vyloučeno na celém území státu s vyhlášeným válečným stavem, pouze je zde vyloučena újma 
s přímou souvislostí.

Naopak je třeba zdůraznit, že k újmě v přímé souvislosti s teroristickým činem nebo válečnou událostí 
může dojít i mimo území států zapojených do válečného konfliktu, například dopadem rakety nebo 
letadla mimo válečnou zónu.
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Společnost RESPECT zajišťuje 
gastronomickým provozům a hotelům 
balíček komplexního pojistného 
programu, který je přizpůsoben 
specifickým nárokům těchto provozů. 
Máme dlouholeté zkušenosti 
s pojišťováním hotelů, ubytovacích  
a stravovacích zařízení. K našim 
klientům patří velké hotelové řetězce 
i rodinné hotýlky, restaurace a penziony.

V případě pojistné události hájíme 
vždy zájmy našich klientů a usilujeme 
o efektivní a pružnou likvidaci 
vzniklých škod.
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https://www.ckp.cz/o-povinnem-ruceni/zelena-karta

