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1. ÚVOD 

Předmětem pojištění jsou nutné a účelně vynaložené náklady vynaložené v souvislosti s léčbou úrazu 
nebo onemocnění psa. 

2. PRÁVNÍ RÁMEC 

Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
v platném znění, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16, Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění nákladů na veterinární léčbu psa DPPLVP 1/16 a ujednáními 
pojistné smlouvy.  

3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Pojištění lze sjednat pro každého psa registrovaného v ČR u místně příslušného orgánu státní nebo 
obecní správy (obecního, městského úřadu apod.), který ke dni počátku pojištění dosáhl věku 6 
měsíců a ještě nedosáhl věku 8 let. 

Předmětem pojištění jsou nutné a účelně vynaložené náklady na veterinární výkony, použitý materiál, 
nutnou hospitalizaci a předepsanou medikaci při léčbě úrazu nebo nemoci psa.  

Pojištění se nevztahuje na smrt nebo nutné utracení psa a s tím související náklady.  

Dále se pojištění nevztahuje např. na náklady vynaložené v souvislosti s porody, zmetáním, léčením 
dědičných nebo vrozených vad, chronických onemocnění a v souvislosti s preventivními zákroky jako 
je např. očkování, čipování apod.  

Pojištění se sjednává výhradně na tzv. první riziko . 

Pojištění lze sjednat výhradně prostřednictvím obchodní aplikace SUS. 

3.1. Doplňkové p řipojišt ění 

Doplňkově lze připojistit škody vzniklé při účasti na závodech a soutěžích (včetně výstav) a rozšířit 
územní platnost pojištění na celou Evropu.  

 

 



3.2. Dotazník 

Dotazník pro pojištění nákladů na veterinární léčbu psa vyplňuje klient společně s ošetřujícím 
veterinárním lékařem psa.  

Dotazník se povinn ě vyplní : 

• při sjednání pojištění, pokud pojišťovaný pes již trpí nemocí nebo takovými následky úrazu, které 
si vyžadují soustavnou veterinární léčbu, např. pes již trpí epilepsií. Do pojistné smlouvy se 
povinně uvede, že na tuto léčbu se pojištění nevztahuje; 

• v případě vzniku škodné události; 
v případě vyčerpání pojistné částky a jejím obnovování 

4. SAZEBNÍK 

Základní pojistné: 

 Základní ro ční pojistné/pes (v Kč) 

Kategorie pojistné částky  (v Kč) 30 000 20 000 10 000 

vs
tu

pn
í v
ě
k 

ps
a 

6 měsíců – 3 roky  1 860 1 500 900 

3 roky – 5 let  2 325 1 800 1 200 

5 let – 8 let 3 100 2 550 1 500 

asisten ční psi, canisterapeuti čtí psi, 
psi Záchranné brigády kynolog ů a 
Horské služby  – bez ohledu na 
vstupní věk a územní platnost 

1 705 1 200 900 

 
4.1. Přirážky k základnímu pojistnému 

Druh p řirážky Výše p řirážky 

rozšíření územní platnosti na geografické 
území Evropy 

20% 

závody, soutěže, výstavy (odchylka od čl. 
6, bodu 1, písm. b) DPPLVP 1/16) 

15% 

sp
ol

uú
č
as

t 
(v

 K
č
) 

500 

ko
ef

ic
ie

nt
 2,4 

1 000 1,8 

1 500 1,4 

2 000 1,0 

 

 


