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Zvláštní ujednání k pojišt ění nep řenosné elektroniky  

 

1. Pojišt ěná pojistná nebezpe čí 

 
Pojištění elektroniky se uzavírá dle VPP T 2005/01 a ZPP E 2005/01. 

2. Místo pojišt ění 

 
Místem pojištění je pro stabilní elektroniku místo podnikání či provozovna uživatele předmětu 
pojištění na území České republiky.  

3. Smluvní ujednání 

 
Pojištěná elektronická zařízení a řídící elektronické součásti strojů a zařízení jsou pojištěny včetně 
základních dat – software potřebný pro základní funkce pojištěné věci (operační systém, systémové 
programy, nebo programy nebo data jim rovnocenná). 
 
Odchylně od ZPP E 2005/01, čl. 4 bod 1.q) se ruší výluka zásahu vyšší moci – zemětřesení, 
sopečné činnosti, tsunami a tropické cyklóny. 
 
V souladu s ustanoveními ZPP-E-2005/01 čl. 2, bodu 3 e) a f) se pojištění rozšiřuje o krytí 
dodatečných nákladů za práci přesčas, v noci, práci ve státem uznaných svátcích a za expresní 
dopravu (včetně letecké), včetně cestovních nákladů techniků a expertů. Předpokladem však je, 
aby tyto dodatečné náklady byly vynaloženy v souvislosti se ztrátou nebo škodou na pojištěných 
věcech, které jsou touto pojistnou smlouvu pojištěny. Pro připojištění dodatečných nákladů se 
sjednává limit pojistného plnění ve výši 20% škody vzniklé na pojištěné věci. 
 
Ruší se body 1.p), r) a s), článku 9, VPP T 2005/01 v plném rozsahu. 
 
Odchylně od ZPP E 2005/01, čl. 4 bod 1.j) se ujednává, že pojištění se vztahuje také na škody, 
které přímo nebo nepřímo vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily v důsledku chyby v konstrukci  
a výpočtu, vady materiálu. Toto ujednání se nevztahuje na škody, za které je odpovědný dodavatel 
nebo opravce. 
 
Odchylně od ZPP E 2005/01, čl. 4 bod 1.m) se ruší výluka hrubé nedbalosti pojistníka/pojištěného  
a to i s ohledem na ustanovení čl. 8, bodu 10, VPP-T-2005/01 
 
Odchylně od ZPP E 2005/01, čl. 4 bod 1.h) se ruší výluka poškrábání nebo jiného estetického 
poškození povrchu, laku, emailu, pospreyování. 
 
Odchylně od ZPP E 2005/01, čl. 4 bod 1.r) se ruší výluka vybřežení povrchových vod. 
 
Odchylně od ZPP E 2005/01, čl. 4 bod 1.s) se ruší výluka zpětného vzdutí odpadní vody 
z kanalizace. 
 
Odchylně od  VPP-T-2005/01 čl. 10, bod 5 se ujednává, že není požadováno nejdéle po dobu 15-ti 
dnů neměnit stav způsobený pojistnou událostí a neodstraňovat poškozené věci. Požadavek na 
zabezpečení dostatečných důkazů zůstává v platnosti. Za dostatečné důkazy se považuje 
fotografický nebo filmový záznam (digitální i analogovou technikou), šetření policie nebo jiných 
vyšetřovacích orgánů je požadováno v případech podezření na spáchání trestného činu. 
 
V případě, kdy dojde ke ztrátě nebo zničení předmětu pojištění v důsledku pojistných nebezpečí – 
flexa, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy a zřícení skal, krádež vloupáním, loupež, 
vandalismus, lavina, zřícení budov nebo jejich částí, zřícení staveništní buňky, demolice, 
rozpínavost ledu, prosakování tajícího ledu nebo sněhu, tíhy sněhu nebo námrazy, zemětřesení, 
tropická cyklóna a výbuch sopky, (pojistná nebezpečí jsou definována v čl. 9 ZPP E 2005/01 výklad 
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specifických pojmů) vyplatí pojistitel plnění v nové ceně (pořízení nové věci stejné 
nebo obdobné – stejné funkce, stejného výkonu, parametrů) – odchylně od ustanovení bodu 2 
článku 6 ZPP E 2005/01. 
 

4. Sjednané doložky 
 

• DPP KV 1 Krádež vloupáním 
 
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody, které vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily  
v důsledkupojistného nebezpečí krádež vloupáním , pokud byly splněny následující technické  
a bezpečnostní podmínky.  

 
V dob ě nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dve ře do místnosti, kde se nachází 
pojišt ěná věc, řádně uzamčeny, okna a balkónové dve ře řádně uzav řeny a zevnit ř 
zajišt ěny minimáln ě kli čkou. 

 
Pokud je ve vchodu do budovy zřízena fyzická ostraha, nemusí být tento vchod uzamčen. 

 

5. V této rámcové smlouv ě je možnost sjednání p řipojišt ění: 

 
Za příplatek je možno připojistit změnu stanovení horní hranice pojistného plnění následujícím 
způsobem: V případě, kdy je předmět pojištění dán do užívání třetí osobě (zpravidla na základě 
smlouvy o finančním či operativním leasingu, o úvěru či o splátkovém prodeji), odpovídá horní 
hranice pojistného plnění nesplacené (zbytkové) hodnotě pojištěné věci dle jejího leasingového 
splátkového kalendáře či nesplacené části úvěru poskytovaného za účelem pořízení pojištění věci 
či nesplacené části kupní ceny dle platebního kalendáře ke smlouvě o splátkovém prodeji 
v případech, kdy jejich výše přesahuje časovou cenu pojištěné věci a to bezprostředně před 
škodnou událostí; v ostatních případech je postupováno dle ZPP S 2005/01 článku 6. 
Nesplacenou (zbytkovou) hodnotou předmětu leasingu či nesplacenou částí úvěru kupní ceny se 
rozumí výše nesplaceného zůstatku ceny příslušného předmětu, která je uvedena ve smlouvě  
o leasingu či smlouvě o úvěru nebo splátkovém prodeji, ke dni vzniku škodné události, a to bez 
smluvních sankcí, prokázaná originály smlouvy o leasingu či smlouvy o úvěru či smlouvy  
o splátkovém prodeji vč. splátkových kalendářů. 
 
 

 


