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Sazby pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla v roce 2019 

 
 
 

Plný popis tarifních skupin Zkrácený popis tarifních skupin

a) dvoukolové motorové vozidlo a motorová tříkolka a čtyřkolka a) dvoukolové motorové vozidlo…

s celkovou hmotností do 400 kg a sněžný skútr se zdvihovým objemem válců:

1. do 50 cm3 včetně 1. do 50 cm3 včetně 

2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně 2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně

3. nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně 3. nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně

4. nad 500 cm3 4. nad 500 cm3 

b) osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg včetně všech b) osobní automobil 

modifikací odvozených od osobního automobilu, motorová tříkolka a čtyřkolka

nad 400kg se zdvihovým objemem válců:

1. do 1000 cm3 včetně nebo na elektrický pohon 1. do 1000 cm3 včetně …

2. nad 1000 cm3 do 1350 cm3 včetně 2. nad 1000 cm3 do 1350 cm3 včetně

3. nad 1350 cm3 do 1850 cm3 včetně 3. nad 1350 cm3 do 1850 cm3 včetně

4. nad 1850 cm3 do 2500 cm3 včetně 4. nad 1850 cm3 do 2500 cm3 včetně

5. nad 2500 cm3 5. nad 2500 cm3 

c) obytný automobil do celkové hmotnosti 8000 kg c) obytný automobil do 8000 kg

d) sanitní automobil d) sanitní automobil

e) tahač návěsů e) tahač návěsů

f1) ostatní automobily f1) ostatní automobily

1. do celkové hmotnosti 3500 kg včetně 1. do 3500 kg včetně

2. od celkové hmotnosti 3500 kg do 12000 kg včetně 2. od 3500 kg do 12000 kg včetně

3. nad celkovou hmotnost 12000 kg 3. nad 12000 kg

f2) pojízdný pracovní stroj se státní poznávací / registrační značkou f2) pojízdný pracovní stroj

1. do celkové hmotnosti 3500 kg včetně 1. do 3500 kg včetně

2. od celkové hmotnosti 3500 kg do 12000 kg včetně 2. od 3500 kg do 12000 kg včetně

3. nad celkovou hmotnost 12000 kg 3. nad 12000 kg

g) zemědělský nebo lesnický traktor se státní poznávací značkou, g) zemědělský nebo lesnický traktor

pojízdný pracovní stroj bez státní poznávací značky a rolba

h) motorový ruční vozík, jednonápravový kultivační traktor, traktor, kterému h) motorový ruční vozík

se nepřiděluje státní poznávací značka, nebo vysokozdvižný vozík

i) autobus určený pro provoz jen v městské hromadné dopravě i) autobus určený pro provoz v MHD

j ) ostatní autobusy j ) ostatní autobusy

1. do celkové hmotnosti 5000 kg včetně 1. do 5000 kg včetně

2. nad celkovou hmotnost 5000 kg 2. nad 5000 kg

3. trolejbus 3. trolejbus

k) přípojné vozidlo k) přípojné vozidlo

1. určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou mototrových vozidel 1. určené k tažení motorovými vozidly

uvedených v písmenech a),e) a h) s celkovou hmotností do 750 kg včetně s hmotností do 750 kg včetně

2. určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou motorových vozidel 2. určené k tažení motorovými vozidly

uvedených v písmenech a), e) a h) s celkvovou hmotností nad 750 kg s hmotností nad 750 kg 

3. určené k tažení motorovým vozidlem uvedeným pod písmenem e) - návěs 3. určené k tažení mot. vozidlem - návěs

k) přípojné vozidlo URČENÍ POJISTNÉHO DODATKOVÝ

4. pojistné za přípojné vozidlo určené k tažení motorovými se pojistné neplatí, protože je zahrnuto KÓD

vozidly uvedenými v písmenech a) a h) je zahrnuto v sazbách za tato motorová vozidla

 v sazbách pojistného za tato motorová vozidla:

l) za motorové vozidlo s právem přednostní jízdy s výjimkou se platí pojistné ve výši j edenapůlnásobku

sanitního vozu, za motorové vozidlo taxislužby nebo příslušné sazby pojistného podle skupin motor. XXXX L

vozidlo určené k půjčování: vozidel uvedených v písmenech a) až k)

m)

1. za motorové vozidlo  vyrobené do roku 1952 včetně:       se platí pojistné ve výši tří dv anáctin příslušné

sazby pojistného podle skupiny motor. vozidel XXXX M

uvedených v písmenech a) až k)

2. za motorové vozidlo, jemuž byla dopravním se platí pojistné ve výši j edné dv anáctiny

inspektorátem Policie České republiky přidělena zvláštní příslušné sazby pojistného podle skupiny XXXX W

státní poznávací značka trvale manipulační motorových vozidel uvedených 

jako vozidlu historickému: v písmenech a) až k)

n) za motorové vozidlo určené pro přepravu se platí pojistné ve výši dv ojnásobku příslušné

nebezpečných věcí: sazby pojistného uvedené podle skupin motor. XXXX N

vozidel uvedených pod písmeny a) až m)

(1) Pro účely placení pojistného podle tohoto sazebníku, který tak, jak stanovil zákon č.168/1999 Sb,vychází z vyhlášky č.492/1991Sb,

se v ozidla dělí na skupiny uv edené pod písmeny a) až n). Roční pojistné dále odpovídá zv olené v ariantě poj ištění. Varianty pojištění se

od sebe liší výší limitů pojistného plnění a dalšími službami, které jdou nad rámec zákonem pojistiteli stanovených povinností.

(2) Podle těchto pravidel lze pojistit pouze tuzemské vozidlo. Tuzemským vozidlem se rozumí vozidlo, které podléhá evidenci silničních

vozidel, nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na

území ČR.

Sazby pojistného pro smlouvy s počátkem pojištění v roce    2019
PLNÝ A ZKRÁCENÝ POPIS TARIFNÍCH SKUPIN



 

Sazby pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla v roce 2019 

 
Sazby pro limit 100/100 

 

 

Sazby pojistného v " POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI "  F L O T I L Y    K P F

Popis tarifních skupin ROČNÍ pojistné v KČ

a) dvoukolové motorové vozidlo…

1. do 50 cm3 včetně 276

2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně 648
3. nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně 1 836
4. nad 500 cm3 2 352

b) osob. automobil do 3500 kg…

1. do 1000 cm3 včetně 2 928

2. nad 1000 cm3 do 1350 cm3 včetně 3 408
3. nad 1350 cm3 do 1850 cm3 včetně  5 280
4. nad 1850 cm3 do 2500 cm3 včetně 8 172
5. nad 2500 cm3 11 640

c) obytný automobil do 8000 kg 6 192

d) sanitní automobil 6 924
e) tahač návěsů individuálně stanovené

f1) ostatní automobily

1. do celkové hmotnosti 3500 kg včetně 10 524

2. od 3500 kg do 12000 kg včetně 15 228
3. nad 12000 kg 21 504

4. nad 12000 kg nad 250 kW včetně individuálně stanovené

f2) pojízdný pracovní stroj

1. do celkové hmotnosti 3500 kg včetně 4 776

2. od 3500 kg do 12000 kg včetně 6 912

3. nad 12000 kg 9 768

g) zemědělský nebo les. traktor 1 356

h) motorový ruční vozík 552
i) autobus určený pro MHD 11 436

j) ostatní autobusy

1. do celkové hmotnosti 5000 kg včetně 13 392

2. nad celkovou hmotnost 5000 kg individuálně stanovené

3. trolejbus 11 412

k) přípojné vozidlo

1. určené k tažení motor. vozidly s hmotností do 750 kg včetně 216

2. určené k tažení motor. vozidly s hmotností nad 750 kg 636

3. určené k tažení motorovým vozidlem - návěs 8 352

4. pojistné za přípojné vozidlo určené k tažení vozidly uvedenými v písmenech a) a h) 

l) vozidlo s právem přednostní jízdy s výjimkou sanity, taxi nebo vozidlo určené k půjčování:

m) za motorové vozidlo vyrobené do roku 1952 včetně nebo historické vozidlo:       

n) motorové vozidlo určené pro přepravu nebezpečných věcí:

2019 LIMIT 100/100


