
âlánek I.
Pfiedmût poji‰tûní

(1) Pojistit lze vûci, které fyzická nebo právnická osoba:
a) má ve vlastnictví nebo ke kter˘m má podle zákona o státním podniku právo

hospodafiení,
b) oprávnûnû má u sebe,
c) uÏívá podle dohody, pokud je podle ní povinna uÏívané vûci opravit, pofiídit

vûci nové nebo poskytnout penûÏní náhradu, budou-li vûci po‰kozeny nebo
zniãeny,

d) pfievzala pfii poskytování sluÏby na základû smlouvy.
Poji‰Èují-li se vûci uvedené pod písmeny b) aÏ d), musí b˘t tato skuteãnost
v˘slovnû uvedena v pojistné smlouvû.

(2) Pojistit lze vûc jednotlivû urãenou nebo soubor vûcí. Urãené vûci nebo
soubor vûcí, na které se poji‰tûní vztahuje, jsou vymezeny v pojistné smlouvû
(poji‰tûné vûci).

(3) Bylo-li sjednáno poji‰tûní souboru vûcí, vztahuje se poji‰tûní i na vûci,
které se staly souãástí poji‰tûného souboru po uzavfiení pojistné smlouvy.
Vûci, které pfiestaly b˘t souãástí souboru, pfiestávají b˘t poji‰tûny.

(4) Pojistit lze i majetkovou újmu, ke které do‰lo v dÛsledku negativního
pÛsobení obchodních nebo podnikatelsk˘ch rizik.

(5) Pojistit lze i právním pfiedpisem stanovenou odpovûdnost poji‰tûného
za ‰kodu vzniklou jinému v souvislosti s ãinností nebo vztahem poji‰tûného
uveden˘mi v pojistné smlouvû, pokud poji‰tûn˘ za ‰kodu odpovídá v dÛsledku
svého jednání nebo vztahu z doby trvání poji‰tûní.

(6) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvû, poji‰tûní se vztahuje i na:
a) platné tuzemské i cizozemské bankovky, státovky a bûÏné mince (dále jen

„peníze“),
b) drahé kovy, perly a drahokamy a pfiedmûty z nich vyrobené,
c) vûci zvlá‰tní kulturní a historické hodnoty, umûlecká díla a sbírky,
d) vkladní a ‰ekové kníÏky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné

papíry a ceniny,
e) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobnou dokumentaci, kartotéky,

v˘kresy, nosiãe dat a záznamy na nich,
f) motorová a pfiípojná vozidla s pfiidûlenou SPZ, 
g) lodû a letadla,
h) vzorky, názorné modely, prototypy a pfiedmûty na v˘stavy.

âlánek II.
Poãátek, zmûny, doba trvání a zánik poji‰tûní

(1) Poji‰tûní se sjednává na dobu jednoho roku (dále jen „pojistn˘ rok“),
pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak. Poji‰tûní vzniká prvním dnem
po uzavfiení pojistné smlouvy, nebylo-li úãastníky dohodnuto, Ïe vznikne jiÏ
uzavfiením pojistné smlouvy nebo pozdûji.

(2) Návrh pojistné smlouvy nemusí mít písemnou formu, sjednává-li se
poji‰tûní na dobu nejv˘‰e jednoho roku.

(3) Kromû dÛvodÛ uveden˘ch v právních pfiedpisech, poji‰tûní také zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno;
b) zánikem poji‰tûné vûci (napfi. její likvidací, ztrátou, úpln˘m zniãením) nebo

skonãením uÏívání poji‰tûné vûci;
c) odpadne-li moÏnost, Ïe pojistná událost nastane;

d) v˘povûdí kterékoliv ze smluvních stran do dvou mûsícÛ po uzavfiení pojistné
smlouvy. V˘povûdní lhÛta je osm dnÛ od doruãení v˘povûdi; po jejím uply-
nutí poji‰tûní zanikne;

e) v˘povûdí kterékoliv ze smluvních stran do tfií mûsícÛ po oznámení pojistné
události. V˘povûdní lhÛta je jeden mûsíc od doruãení v˘povûdi; po jejím
uplynutí poji‰tûní zanikne.

(4) Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ smrtí nebo prohlá‰ením za mrtvého
toho z manÏelÛ, kter˘ uzavfiel pojistnou smlouvu o poji‰tûní vûci patfiící do
spoleãného jmûní manÏelÛ, vstupuje do poji‰tûní na jeho místo pozÛstal˘
manÏel, je-li nadále jejím vlastníkem nebo spoluvlastníkem. To platí i o poji‰tûní
souboru vûcí.

(5) Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ jinak, neÏ z dÛvodÛ uveden˘ch
v odst. 4 tohoto ãlánku, zaniká poji‰tûní aÏ uplynutím pojistného období, za
které bylo zaplaceno pojistné.

âlánek III.
Územní platnost poji‰tûní

Poji‰tûní se t˘ká pojistn˘ch událostí, pfii nichÏ nastane ‰koda na území
Evropy, pokud není v dal‰ích ãástech v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek nebo
v pojistné smlouvû upraveno jinak.

âlánek IV.
Pojistné

(1) Ten, kdo s pojistitelem uzavfie pojistnou smlouvu, je povinen platit
pojistné ve smyslu pfiíslu‰ného ustanovení obã. zákoníku. Pojistné je úhradou
za poskytnutou pojistnou ochranu a jeho v˘‰e musí b˘t uvedena v pojistné
smlouvû.

(2) Pojistné se stanoví podle rozsahu a obsahu poji‰tûní a ohodnocení rizika,
a to na základû pojistné hodnoty vûci nebo pojistné ãástky.

(3) Zjistí-li kterákoli ze smluvních stran, Ïe pojistná ãástka pfievy‰uje pojistnou
hodnotu, má právo na sníÏení pojistné ãástky i pojistného.

(4) Pojistitel má právo v souvislosti se zmûnami podmínek rozhodn˘ch pro
stanovení v˘‰e pojistného upravit pojistné, nikoliv v‰ak se zpûtnou platností.

(5) Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je povinen zaplatit pojis-
titeli smluvní pokutu ve v˘‰i 0,1 % z dluÏné ãástky za kaÏd˘ den prodlení,
není-li ve smlouvû dohodnuto jinak.

(6) Nastane-li pojistná událost v dobû, kdy je pojistník v prodlení s placením
pojistného, vzniká pojistiteli právo zapoãítat ãástku odpovídající dluÏnému
pojistnému proti pojistnému plnûní.

âlánek V.
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného

(1) Kromû povinností stanoven˘ch právními pfiedpisy jsou pojistník a poji‰-
tûn˘ povinni:
a) umoÏnit pojistiteli nebo jím povûfien˘m osobám posouzení rozsahu pojistného

nebezpeãí, pfiedloÏit k nahlédnutí projektovou, poÏárnû technickou, úãetní
i jinou obdobnou dokumentaci a umoÏnit pfiezkoumání ãinnosti zafiízení
slouÏících k ochranû majetku. Dále jsou povinni umoÏnit pojistiteli ovûfiení
správnosti podkladÛ pro v˘poãet pojistného;

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
OBECNÁ ČÁST

Pro poji‰tûní majetku a odpovûdnosti za ‰kodu, které sjednává Kooperativa, poji‰Èovna, a.s. (dále jen „pojistitel"), platí pfiíslu‰ná ustanovení obãanského zákoníku,
této ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, vztahující se zvlá‰tní ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek a ustanovení pojistné smlouvy.
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b) oznámit bez zbyteãného odkladu pojistiteli v‰echny zmûny t˘kající se tûch
skuteãností, na které byl pfii sjednávání poji‰tûní pojistitelem tázán, zejména
zmûnu ãinnosti poji‰tûného;

c) oznámit písemnû pojistiteli zmûnu pojistné hodnoty poji‰tûné vûci nebo
souboru, do‰lo-li v dobû trvání poji‰tûní k jejímu zv˘‰ení alespoÀ o 10 %,
nebylo-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak;

d) oznámit pojistiteli, Ïe tent˘Ï pfiedmût je poji‰tûn u jiného pojistitele proti
témuÏ pojistnému nebezpeãí; zároveÀ jsou povinni sdûlit tohoto pojistitele
a v˘‰i pojistné ãástky;

e) poji‰tûn˘ je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména
nesmí poru‰ovat povinnosti smûfiující k odvrácení nebo zmen‰ení nebezpeãí,
které jsou mu uloÏeny právními pfiedpisy nebo na jejich základû, nebo které
na sebe vzal pojistnou smlouvou, a nesmí trpût poru‰ování tûchto povin-
ností ze strany tfietích osob; dále je povinen se fiádnû starat o údrÏbu poji‰-
tûné vûci.

(2) Nastane-li pojistná událost, je poji‰tûn˘ kromû povinností stanoven˘ch
právními pfiedpisy dále povinen:
a) uãinit ve‰kerá moÏná opatfiení smûfiující k tomu, aby se vzniklá ‰koda jiÏ

nezvût‰ovala;
b) umoÏnit pojistiteli nebo jím povûfien˘m osobám ve‰kerá ‰etfiení nezbytná

pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pfiedloÏit k tomu ve‰-
keré potfiebné doklady, které si pojistitel vyÏádá; poji‰tûn˘ je zejména povi-
nen umoÏnit pojistiteli prohlédnout po‰kozenou vûc a zajistit potfiebné
dÛkazy o vzniku ‰kody a jejím rozsahu;

c) postupovat v souladu s pokyny pojistitele;
d) oznámit bez zbyteãného odkladu policii vznik pojistné události, která nastala

za okolností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;
e) zabezpeãit vÛãi jinému právo na náhradu ‰kody zpÛsobenou pojistnou událostí;
f) bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli, Ïe se na‰la ztracená, resp. odci-

zená vûc, které se pojistná událost t˘ká. Poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli
jeho plnûní po odeãtení pfiimûfien˘ch nákladÛ na opravu této vûci, jsou-li
nutné k odstranûní závad, které vznikly v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti
s vûcí nakládat, nejménû v‰ak ãástku, kterou by obdrÏel pfii prodeji této vûci
realizovaném v souãinnosti s pojistitelem.

(3) Specifické povinnosti pojistníka a poji‰tûného vypl˘vající z jednotliv˘ch
druhÛ poji‰tûní jsou uvedeny ve zvlá‰tních ãástech v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek a v pojistné smlouvû.

(4) Poru‰il-li pojistník nebo poji‰tûn˘ nûkterou z povinností uveden˘ch
v odst. 1, 2 a 3 tohoto ãlánku, je pojistitel oprávnûn sníÏit plnûní podle toho,
jak˘ vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit nebo podle toho,
o kolik byla zkrácena práva pojistitele vÛãi tfietím osobám. Poru‰il-li poji‰tûn˘
povinnost uvedenou v odst. 2 písm. b) tohoto ãlánku nebo poji‰tûn˘ ãi pojist-
ník uvedl pojistitele úmyslnû v omyl o podstatn˘ch okolnostech t˘kajících se
vzniku nároku na plnûní nebo jeho v˘‰e, není pojistitel povinen plnit. 

âlánek VI.
Povinnosti pojistitele

(1) Kromû povinností stanoven˘ch právními pfiedpisy je pojistitel povinen:
a) informovat o rozsahu sluÏeb poskytovan˘ch pojistitelem,
b) umoÏnit poji‰tûnému nahlédnout do spisov˘ch materiálÛ t˘kajících se jeho

‰kodní události a umoÏnit mu pofiídit si kopii,
c) vrátit poji‰tûnému doklady, které si vyÏádá,
d) projednat s poji‰tûn˘m v˘sledky ‰etfiení nutného ke zji‰tûní v˘‰e plnûní

nebo mu je sdûlit,
e) poskytnout poji‰tûnému potfiebnou pomoc k uplatnûní jeho práv z poji‰tûní, 
f) nabídnout poji‰tûnému provoznû moÏnou souãinnost pfii likvidaci následkÛ

pojistné události,
g) poskytnout poji‰tûnému na písemné poÏádání pfiimûfienou zálohu na v˘platu

pojistného plnûní, je-li nepochybné, Ïe do‰lo k pojistné události, ze které bude
plnûno a plnûní nelze poskytnout z dÛvodu dosud neukonãeného ‰etfiení,

h) zachovávat mlãenlivost o skuteãnostech t˘kajících se poji‰tûní fyzick˘ch
a právnick˘ch osob, jakoÏ i o skuteãnostech, které se dozví pfii sjednávání
poji‰tûní, jeho správû a pfii likvidaci pojistn˘ch událostí. Poskytnout tuto infor-
maci mÛÏe jen se souhlasem poji‰tûného nebo pokud tak stanoví zákon.

(2) Pfiípadné pfiebytky pojistného je pojistitel povinen pouÏívat ke zv˘hodÀo-
vání poji‰tûní formou roz‰ífiení jeho rozsahu, zv˘‰ení pojistn˘ch ãástek nebo
sníÏení sazeb pojistného.

âlánek VII.
Pojistná hodnota

(1) Pojistná hodnota vûci mÛÏe b˘t vyjádfiena jako:
a) nová cena vûci, tj. ãástka odpovídající nákladÛm na znovuzfiízení nové vûci

stejného druhu a kvality, pokud je poji‰tûní sjednáno na novou cenu,
b) ãasová cena vûci, kterou je nová cena vûci sníÏená o ãástku odpovídající

stupni opotfiebení nebo jiného znehodnocení, pokud je poji‰tûní sjednáno
na ãasovou cenu.

(2) Poji‰tûní mÛÏe b˘t sjednáno i na jinou cenu, která musí b˘t v˘slovnû
specifikována ve zvlá‰tních ãástech v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek nebo
v pojistné smlouvû. V tomto pfiípadû je pojistná hodnota vûci vyjádfiena jako
jiná cena vûci, tj. ãástka odpovídající definovanému plnûní pojistitele v pfiípadû
zniãení, odcizení nebo ztráty vûci. 

(3) Pojistná hodnota vûci patfiící do nûkteré ze specifick˘ch skupin vûcí, pro
které je v tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách jmenovitû upraveno
plnûní pojistitele, je vyjádfiena jako ãástka odpovídající definovanému plnûní
pojistitele v pfiípadû zniãení, odcizení nebo ztráty vûci patfiící do pfiíslu‰né skupiny
(viz ãl. XII., odst. 6, 8, 9, 10 a 11). 

(4) Pojistná hodnota mÛÏe b˘t v pojistné smlouvû vyjádfiena i jin˘m zpÛsobem.

âlánek VIII.
Pojistná ãástka

(1) Pojistná ãástka je horní hranicí plnûní pojistitele. Pojistnou ãástku stanoví
na svou odpovûdnost pojistník, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.

(2) Poji‰Èuje-li se jednotlivá vûc, pojistná ãástka má odpovídat pojistné hod-
notû poji‰Èované vûci.

(3) Poji‰Èuje-li se soubor vûcí, vyjadfiuje pojistnou hodnotu poji‰Èovaného
souboru agregovaná pojistná ãástka, která má odpovídat souãtu pojistn˘ch
ãástek jednotliv˘ch vûcí tvofiících soubor.

(4) Pfii sjednání poji‰tûní na první riziko je pojistná ãástka po dohodû obou
smluvních stran vûdomû sníÏena pod pojistnou hodnotu poji‰Èované vûci nebo
souboru vûcí a tento zpÛsob poji‰tûní musí b˘t v˘slovnû uveden v pojistné
smlouvû. Poji‰tûní na první riziko se sjednává i v pfiípadech, kdy není moÏné
pfiedem urãit pojistnou hodnotu poji‰Èované vûci (souboru vûcí). Pojistná ãástka
je u poji‰tûní na první riziko horní hranicí plnûní pro jednu a v‰echny pojistné
události, ke kter˘m do‰lo v jednom pojistném roce.

âlánek IX.
Obnovení pojistné ãástky

Pokud v prÛbûhu pojistného období do‰lo v dÛsledku pojistného plnûní ke
sníÏení pojistné ãástky dohodnuté pro jednu a v‰echny pojistné události,
mÛÏe si poji‰tûn˘ pro zbytek pojistného období znovu obnovit pojistnou ãástku
do její pÛvodní v˘‰e doplacením pojistného.

âlánek X.
Podpoji‰tûní

(1) Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka stanovená poji‰tû-
n˘m niÏ‰í neÏ pojistná hodnota vûci nebo souboru vûcí, má pojistitel právo
sníÏit své plnûní nebo i zvlá‰tní plnûní ve stejném pomûru, v jakém je pojistná
ãástka k pojistné hodnotû.

(2) Ustanovení odst. 1 neplatí:
a) odpovídala-li v dobû sjednání poji‰tûní pojistná ãástka pojistné hodnotû vûci

nebo souboru vûcí a pokud pojistník neporu‰il povinnost uloÏenou v ãl. V.,
odst. 1 písm. c) tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek nebo jí odpovída-
jící povinnost uloÏenou mu v pojistné smlouvû,

b) byla-li pojistná ãástka stanovena pojistitelem a takto v˘slovnû uvedena
v pojistné smlouvû,

c) bylo-li sjednáno poji‰tûní na první riziko (viz ãl. VIII., odst. 4).

âlánek XI.
Vymezení pojistné události

(1) Pojistnou událostí je skuteãnost, se kterou je spojen vznik povinnosti
pojistitele plnit. Pojistnou událostí není, byla-li takováto skuteãnost zpÛsobena
úmysln˘m jednáním poji‰tûného, pojistníka nebo jiné osoby z podnûtu nûkte-
rého z nich.

(2) Není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, nevztahuje se poji‰tûní na
‰kody vzniklé následkem váleãn˘ch událostí, vzpoury, povstání nebo jin˘ch
hromadn˘ch násiln˘ch nepokojÛ, stávky, v˘luky, teroristick˘ch aktÛ (tj. násil-
n˘ch jednání motivovan˘ch politicky, sociálnû, ideologicky nebo náboÏensky)
nebo zpÛsobené úfiedními opatfieními uãinûn˘mi k jin˘m úãelÛm neÏ k omezení
rozsahu následkÛ pojistné události anebo pÛsobením jadern˘ch rizik.

(3) Pro bliÏ‰í vymezení pojistné události, se kterou je spojen vznik povinnosti
pojistitele plnit a pro bliÏ‰í vymezení skuteãností, za kter˘ch tato povinnost
nevzniká, jakoÏ i pro stanovení rozsahu pojistného plnûní, platí ustanovení
zvlá‰tních ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.



âlánek XII.
Plnûní pojistitele

(1) Pojistitel poskytuje plnûní v tuzemské mûnû, pokud nerozhodne o tom, Ïe
poskytne naturální plnûní opravou nebo v˘mûnou vûci. Splatnost plnûní pojistitele
se fiídí pfiíslu‰n˘m ustanovením obã. zákoníku. Pro pfiepoãet cizí mûny se pouÏije
kursu oficiálnû vyhlá‰eného âNB ke dni vzniku pojistné události.

(2) Byla-li poji‰tûná vûc zniãena, odcizena nebo ztracena, vzniká poji‰tûnému
právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvû stanoveno jinak, aby mu poji-
stitel vyplatil:
a) z poji‰tûní na novou cenu ãástku odpovídající nákladÛm na znovuzfiízení

vûci v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí sníÏenou o ãástku odpo-
vídající stupni opotfiebení nebo jiného znehodnocení z doby pfied pojistnou
událostí a o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ; nepfiesáhlo-li v‰ak v dobû vzniku
pojistné události stáfií vûci, resp. stupeÀ jejího opotfiebení smluvnû dohod-
nutou hranici, ãástka odpovídající stupni opotfiebení nebo jiného znehodno-
cení se neodeãítá. U poji‰tûní nemovitostí se ãástka odpovídající stupni
opotfiebení nebo jiného znehodnocení neodeãítá;

b) z poji‰tûní na ãasovou cenu ãástku odpovídající nákladÛm na znovuzfiízení
vûci v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí sníÏenou o ãástku odpoví-
dající stupni opotfiebení nebo jiného znehodnocení z doby pfied pojistnou
událostí a o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ. 

(3) Byla-li poji‰tûná vûc po‰kozena, vzniká poji‰tûnému právo, pokud není
dále nebo v pojistné smlouvû stanoveno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a) z poji‰tûní na novou cenu ãástku odpovídající pfiimûfien˘m nákladÛm na

opravu po‰kozené vûci v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí sníÏe-
nou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí,

b) z poji‰tûní na ãasovou cenu ãástku odpovídající pfiimûfien˘m nákladÛm na
opravu po‰kozené vûci v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí sníÏe-
nou o ãástku odpovídající stupni opotfiebení nebo jiného znehodnocení
nahrazovan˘ch ãástí z doby pfied pojistnou událostí a o cenu vyuÏiteln˘ch
zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí.

Plnûní pojistitele v‰ak nesmí pfiev˘‰it ãástku vypoãtenou podle odst. 2 tohoto
ãlánku.

(4) Do‰lo-li k pojistné události na vûci poji‰tûné na jinou cenu, fiídí se plnûní
pojistitele pfiíslu‰n˘mi ustanoveními zvlá‰tních ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek a pojistné smlouvy. Pokud není v pojistné smlouvû uvedeno jinak,
nesmí plnûní pojistitele pfiesáhnout ãástku odpovídající nákladÛm na znovuzfií-
zení vûci v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí sníÏenou o cenu vyuÏi-
teln˘ch zbytkÛ.

(5) Do‰lo-li k po‰kození poji‰tûn˘ch zásob, vyplatí pojistitel ãástku potfiebnou
na jejich opravu nebo úpravu v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí
sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ.

(6) Do‰lo-li ke zniãení, odcizení nebo ztrátû poji‰tûn˘ch zásob, vyplatí pojis-
titel ãástku odpovídající nákladÛm na jejich nové vyrobení nebo pofiízení, kte-
rou by poji‰tûn˘ vynaloÏil v dobû bezprostfiednû pfied pojistnou událostí. Tuto
ãástku sníÏí o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ. Plnûní pojistitele nesmí pfiesáhnout
ãástku, kterou by poji‰tûn˘ obdrÏel pfii prodeji zásob. 

(7) Do‰lo-li k po‰kození vûcí zvlá‰tní kulturní a historické hodnoty, umûlec-
k˘ch dûl a sbírek, vyplatí pojistitel ãástku odpovídající nákladÛm na jejich uve-
dení do pÛvodního stavu. 

(8) Do‰lo-li ke zniãení, odcizení nebo ztrátû vûcí zvlá‰tní kulturní a historické
hodnoty, umûleck˘ch dûl a sbírek, vyplatí pojistitel plnûní, které je limitováno
obecnou cenou vûci v dobû pojistné události (tj. cena obvyklá v daném místû).

(9) Do‰lo-li k po‰kození, zniãení, odcizení nebo ztrátû poji‰tûn˘ch vkladních
a ‰ekov˘ch kníÏek, platebních karet a jin˘ch obdobn˘ch dokumentÛ, cenn˘ch
papírÛ a cenin, vyplatí pojistitel ãástku na jejich umofiení. JestliÏe byly uvedené
vûci zneuÏity, vyplatí pojistitel ãástku, o kterou se majetek poji‰tûného tímto
zneuÏitím sníÏil. Pojistitel v‰ak nehradí u‰lé úroky a ostatní u‰lé v˘nosy.

(10) Do‰lo-li k po‰kození, zniãení, odcizení nebo ztrátû poji‰tûn˘ch písem-
ností, plánÛ, obchodních knih a obdobné dokumentace, kartoték, v˘kresÛ,
vzorkÛ, názorn˘ch modelÛ, prototypÛ, pfiedmûtÛ na v˘stavy, nosiãÛ dat a záz-
namÛ na nich, vyplatí pojistitel ãástku odpovídající pfiimûfien˘m nákladÛm na
jejich opravu nebo znovuzfiízení, jestliÏe je poji‰tûn˘ vynaloÏil. Od této ãástky
se odeãte hodnota vyuÏiteln˘ch zbytkÛ. Pokud poji‰tûn˘ v˘‰e uvedené náklady
nevynaloÏil, vyplatí pojistitel ãástku odpovídající hodnotû materiálu.

(11) Bylo-li po‰kozeno nebo zniãeno sklo, je pojistitel povinen vyplatit ãást-
ku odpovídající pofiizovací cenû nového skla vãetnû nákladÛ za jeho zasazení
a osazení ve stejném provedení. NepfiihlíÏí se k umûlecké, sbûratelské nebo
historické cenû poji‰tûného skla. Pojistitel hradí náklady na zhotovení nápisÛ,
maleb nebo jiné v˘zdoby stejného provedení jako na poji‰tûném skle. Do‰lo-li
k nouzovému zasklení, je pojistitel povinen nahradit tyto náklady do v˘‰e 20 % pofii-
zovací ceny poji‰tûného skla. Od plnûní se odeãte cena vyuÏiteln˘ch zbytkÛ skla. 

(12) Bylo-li v pojistné smlouvû sjednáno poji‰tûní pro jednu a v‰echny
pojistné události vzniklé v pojistném roce, je pojistná ãástka (resp. limit plnûní)
horní hranicí plnûní pojistitele pro plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí, které
vznikly v témÏe pojistném roce. 

(13) Má-li poji‰tûn˘, resp. po‰kozen˘ subjekt pfii provádûní opravy nebo
náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpoãet DPH,
poskytne pojistitel plnûní bez DPH. V pfiípadech, kdy poji‰tûn˘, resp. po‰kozen˘
subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnûní vãetnû DPH.

(14) Pokud pojistitel rozhodl ve smyslu odst. 1 tohoto ãlánku o tom, Ïe
poskytne naturální plnûní a poji‰tûn˘ pfiesto provedl opravu nebo v˘mûnu vûci
jin˘m zpÛsobem, je pojistitel povinen plnit jen ve v˘‰i, kterou by plnil, kdyby
poji‰tûn˘ postupoval podle jeho pokynÛ.

(15) Od pfiedchozích ustanovení tohoto ãlánku se lze v pojistn˘ch smlou-
vách odch˘lit, pokud to vyÏaduje úãel nebo povaha poji‰tûní. 

âlánek XIII.
Zvlá‰tní pfiípady plnûní

(1) Uãinil-li poji‰tûn˘ opatfiení, která mohl vzhledem k okolnostem pfiípadu
povaÏovat za nutná k odvrácení bezprostfiednû hrozící pojistné události nebo
ke zmírnûní následkÛ pojistné události, pojistitel mu nahradí náklady, které
poji‰tûn˘ na taková opatfiení vynaloÏil, byly-li úmûrné cenû poji‰tûné vûci
nebo ãástce, kterou by byl pojistitel povinen plnit. Souãet plnûní z pojistné
události a plnûní podle tohoto odstavce nesmí pfiesáhnout 120 % pojistné
ãástky sjednané pro poji‰tûnou vûc, která byla pojistnou událostí postiÏena.

(2) Pokud mûl poji‰tûn˘ právní povinnost z dÛvodÛ hygienick˘ch, bezpeã-
nostních nebo vefiejného zájmu uãinit opatfiení na odklizení zbytku poji‰tûné
vûci, která byla po‰kozena nebo zniãena pojistnou událostí nebo pokud poji‰-
tûn˘ vynaloÏil pfiimûfiené náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti bránící
opravû nebo znovuzfiízení poji‰tûné vûci postiÏené pojistnou událostí, nahradí
mu pojistitel takto vynaloÏené náklady. Pokud není ve smlouvû dohodnuto
jinak, nesmí souãet plnûní z pojistné události a plnûní podle tohoto odstavce
pfiesáhnout pojistnou ãástku sjednanou pro poji‰tûnou vûc postiÏenou pojist-
nou událostí.

(3) Pojistitel nehradí náklady vynaloÏené na obvyklou údrÏbu nebo o‰etfio-
vání poji‰tûné vûci. 

(4) Pojistitel nahradí celé náklady vynaloÏené s jeho souhlasem, a to i nad
pojistnou ãástku.

âlánek XIV.
Dispozitivní ustanovení

Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou
odchylnû od v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, pokud to v‰eobecné pojistné
podmínky v˘slovnû nezakazují a pokud z povahy ustanovení v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek nevypl˘vá, Ïe se od nich nelze odch˘lit.

âlánek XV.
V˘klad pojmÛ

Pro úãely poji‰tûní podle této obecné ãásti v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmí-
nek platí tento v˘klad pojmÛ.

Fran‰íza je dohodnutá penûÏní ãástka, kterou se poji‰tûn˘ podílí na pojistné
události, stanoví se pevnou ãástkou, procentem anebo jejich kombinací.

Fran‰íza odãetná – spoluúãast se vÏdy odeãítá od celkové v˘‰e plnûní. Do
její v˘‰e se plnûní neposkytuje.

Fran‰íza integrální se od plnûní neodeãítá, do její v˘‰e se v‰ak plnûní nepo-
skytuje.

Pojistník je ten, kdo uzavfiel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen pla-
tit pojistné.

Poji‰tûn˘ je ten, na jehoÏ majetek, zdraví nebo na jehoÏ odpovûdnost za
‰kodu se poji‰tûní vztahuje.

Pojistná událost je nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti
pojistitele plnit. Nahodilou událostí je taková událost, o které se odÛvodnûnû
pfiedpokládá, Ïe mÛÏe v dobû trvání poji‰tûní nastat, neví se v‰ak zda vÛbec
nastane.



Pojistn˘ rok je doba jednoho roku; zaãíná dnem urãen˘m v pojistné smlouvû
jako poãátek poji‰tûní a konãí dnem, kter˘ bezprostfiednû pfiedchází dni, jeÏ se
ãíslem shoduje se dnem poãátku poji‰tûní.

Pfiíslu‰enstvím vûci jsou vûci, které patfií vlastníku vûci hlavní a jsou jím
urãeny k tomu, aby se s hlavní vûcí trvale uÏívaly.

Soubor tvofií jednotlivé vûci, které mají podobn˘ nebo stejn˘ charakter a nebo
jsou urãeny ke stejnému hospodáfiskému úãelu.

Souãástí vûci je v‰echno, co k ní podle její povahy patfií a nemÛÏe b˘t oddû-
leno bez toho, aby se tím vûc znehodnotila.

Zniãením vûci se rozumí zmûna stavu vûci, kterou objektivnû není moÏno
odstranit opravou, jejíÏ cena by nepfiesáhla sjednanou pojistnou ãástku nebo
vûc uÏ není moÏno dále pouÏívat k pÛvodnímu úãelu.

Ztrátou vûci se rozumí stav, kdy poji‰tûn˘ nebo po‰kozen˘ ztratil nezávisle
na své vÛli moÏnost s vûcí disponovat.

âlánek XVI.
Pfiechodné ustanovení

Pojistné smlouvy uzavfiené do poãátku úãinnosti tûchto v‰eobecn˘ch pojist-
n˘ch podmínek se fiídí ustanoveními tûch v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek,
které jsou jejich souãástí, a to aÏ do skonãení platnosti tûchto pojistn˘ch
smluv.

âlánek XVII.
Závûreãné ustanovení

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. fiíjna 2001.

U v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek schválen˘ch Ministerstvem financí
dne 5. srpna 1999 pod ã. j. 321/60541/1999, konãí jejich platnost ke dni úãin-
nosti tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek. To neplatí pro pojistné smlouvy
uzavfiené pfied úãinností tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek. 
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