V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/05

– obecná ãást –
âlánek 1
Úvodní ustanovení
Soukromé poji‰tûní, které uzavírá UNIQA poji‰Èovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), se ﬁídí
právním ﬁádem âeské republiky. Platí pro nû zákon o pojistné smlouvû, zákon o poji‰Èovnictví, pﬁíslu‰ná ustanovení obãanského zákoníku, tyto v‰eobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvlá‰tní ãást VPP a doplÀkové pojistné podmínky. Obsahují-li
nûkteré z v˘‰e uveden˘ch podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí
ustanovení uvedená v pojistn˘ch podmínkách nebo pﬁímo v pojistné smlouvû.
âlánek 2
V‰eobecná ustanovení
2.1. Na základû uzavﬁené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v pﬁípadû vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnûní a pojistník se
zavazuje platit pojistiteli pojistné.
2.2. Pro právní úkony, t˘kající se poji‰tûní, je tﬁeba písemné formy. Ve‰keré
zmûny musí b˘t provedeny písemnû, jinak jsou neplatné.
âlánek 3
Vymezení pojmÛ
Pro úãely poji‰tûní se rozumí
a)
nahodilou skuteãností skuteãnost, která je moÏná a u které není jisté, zda v dobû
trvání soukromého poji‰tûní vÛbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,
b) pojistnou událostí nahodilá skuteãnost blíÏe oznaãená v pojistné smlouvû nebo ve zvlá‰tním právním pﬁedpisu, na kter˘ se pojistná smlouva odvolává,
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnûní,
c)
pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,
d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavﬁení pojistné smlouvy s pojistitelem,
e)
úãastníkem soukromého poji‰tûní pojistitel a pojistník jakoÏto smluvní strany a dále poji‰tûn˘ a kaÏdá dal‰í osoba, které ze soukromého poji‰tûní
vzniklo právo nebo povinnost,
f)
pojistitelem právnická osoba, která je oprávnûna provozovat poji‰Èovací
ãinnost podle zvlá‰tního zákona,
g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavﬁela pojistnou smlouvu,
h) poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ Ïivot, zdraví, majetek, odpovûdnost za ‰kodu
nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé poji‰tûní vztahuje,
i)
oprávnûnou osobou osoba, které v dÛsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnûní,
j)
obmy‰len˘m osoba urãená pojistníkem v pojistné smlouvû, které vznikne
právo na pojistné plnûní v pﬁípadû smrti poji‰tûného,
k)
skupinov˘m poji‰tûním soukromé poji‰tûní, které se vztahuje na skupinu
poji‰tûn˘ch blíÏe vymezen˘ch v pojistné smlouvû, jejichÏ totoÏnost v
dobû uzavﬁení této smlouvy není obvykle známa,
l)
pojistn˘m nebezpeãím moÏná pﬁíãina vzniku pojistné události,
m) pojistn˘m rizikem míra pravdûpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,
n) pojistn˘m zájmem oprávnûná potﬁeba ochrany pﬁed následky nahodilé
skuteãnosti vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,
o)
pojistnou hodnotou nejvy‰‰í moÏná majetková újma, která mÛÏe v dÛsledku pojistné události nastat,
p) pojistn˘m úplata za soukromé poji‰tûní,
r)
bûÏn˘m pojistn˘m pojistné stanovené za pojistné období,
s)
pojistn˘m obdobím ãasové období dohodnuté v pojistné smlouvû, za které se platí pojistné,
t)
jednorázov˘m pojistn˘m pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,
u)
‰kodnou událostí skuteãnost, ze které vznikla ‰koda a která by mohla b˘t
dÛvodem vzniku práva na pojistné plnûní,
v)
ãasovou cenou cena, kterou mûla vûc bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny vûci, pﬁiãemÏ se pﬁihlíÏí ke stupni opotﬁebení
nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení vûci, k nûmuÏ do‰lo její
opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem,
w) novou cenou cena, za kterou lze v daném místû a v daném ãase vûc stejnou nebo srovnatelnou znovu poﬁídit jako vûc stejnou nebo novou, stejného druhu a úãelu,
x)
odkupn˘m ãást nespotﬁebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako
technická rezerva vypoãtená pojistnû matematick˘mi metodami k datu zániku soukromého poji‰tûní,
y)
ãekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout
pojistné plnûní z událostí, které by jinak byly pojistn˘mi událostmi,
z)
poji‰tûním ‰kodov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ úãelem je náhrada ‰kody
vzniklé v dÛsledku pojistné události,
Ï)
poji‰tûním obnosov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ úãelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanãní ãástky v dÛsledku pojistné události ve v˘‰i, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu ‰kody.
âlánek 4
Pojistná smlouva, doba trvání poji‰tûní, pojistné období, pﬁedbûÏné poji‰tûní
4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavﬁení a zmûnu pojistné smlouvy pﬁed-

kládá navrhovatel pojistiteli. Souãástí návrhu jsou písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, které je navrhovatel povinen pravdivû a úplnû zodpovûdût.
4.2. Pojistitel na základû návrhu rozhodne do 2 mûsícÛ od jeho pﬁevzetí o jeho
pﬁijetí ãi nepﬁijetí. OkamÏikem pﬁijetí návrhu je pojistná smlouva uzavﬁena.
Jako písemné potvrzení o uzavﬁení pojistné smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v níÏ je den uzavﬁení pojistné smlouvy uveden.
4.3. Obsahuje-li pﬁijetí návrhu pojistitelem dodatky, v˘hrady, omezení nebo jiné zmûny proti pÛvodnímu návrhu, povaÏuje se takové pﬁijetí za nov˘ návrh. Nevyjádﬁí-li se druhá strana k návrhu pojistitele ve lhÛtû 1 mûsíce ode
dne, kdy jí byl doruãen, a neuhradí-li v této lhÛtû pojistné ãi jeho splátku
stanovenou pojistitelem, povaÏuje se návrh za odmítnut˘.
4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání poji‰tûní. Pokud je pojistná doba
sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodluÏuje se vÏdy automaticky o dal‰í rok, pokud nûkterá ze smluvních stran smlouvu nevypoví
nejménû 6 t˘dnÛ pﬁed uplynutím pojistné doby.
4.5. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaãíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako
poãátek poji‰tûní a konãí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec poji‰tûní. Poji‰tûní nelze pﬁeru‰it, není-li ujednáno jinak.
4.6. Pokud pojistná doba ãiní alespoÀ 1 rok, je pojistn˘m obdobím 12 mûsícÛ.
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v návrhu jako
poãátek poji‰tûní do okamÏiku rozhodnutí o návrhu pﬁedbûÏné poji‰tûní.
Rozsah pﬁedbûÏného poji‰tûní urãuje pojistitel.
4.8. PﬁedbûÏné poji‰tûní konãí dnem uzavﬁení pojistné smlouvy, automatick˘m
uplynutím 2 mûsícÛ od data pﬁevzetí návrhu pojistitelem nebo dnem uveden˘m v písemném odmítnutí pojistitele navrhovateli. Datum zániku pﬁedbûÏného poji‰tûní v písemném odmítnutí musí b˘t stanoveno pojistitelem
tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoÀ 10 dní.
4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu pﬁedbûÏného poji‰tûní.
4.10. Dojde-li v dobû pﬁedbûÏného poji‰tûní k pojistné události, má pojistitel právo na
pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.
4.11. V pﬁípadû, Ïe je návrh pojistitelem pﬁijat, poskytuje pojistitel pln˘ rozsah
poji‰tûní od poãátku, kter˘ je uveden v návrhu.
âlánek 5
Pojistné
5.1. Pojistné je úplatou za poskytování poji‰tûní. V˘‰e pojistného se urãuje na základû sazeb stanoven˘ch pojistitelem pro jednotlivé druhy poji‰tûní podle zásad pojistné matematiky. Základna pro v˘poãet pojistného je
uvedena v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvlá‰tní ãásti VPP.
5.2. Pojistné se stanoví buì pro celou sjednanou dobu poji‰tûní (jednorázové
pojistné) nebo pro pojistné období (bûÏné pojistné). V pojistné smlouvû lze
v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny jeho
splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, úãtuje pojistitel pﬁiráÏky odpovídající pﬁíslu‰nému podroãnímu placení.
5.3. Pojistné za první pojistné období ãi jeho splátku nebo jednorázové pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnÛ od data uzavﬁení pojistné
smlouvy, není-li ujednáno jinak. TotéÏ platí pro zmûnu pojistné smlouvy.
Pojistné za dal‰í pojistná období je splatné vÏdy k v˘roãnímu dni poãátku
poji‰tûní, není-li ujednáno jinak.
5.4. Není-li pojistné ãi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má pojistitel právo poÏadovat úhradu upomínacích nákladÛ a úroky z prodlení, jejichÏ v˘‰i stanoví právní pﬁedpis. Za datum úhrady pojistného ãi jeho splátky se pokládá den, kdy jsou pﬁipsány na úãet pojistitele nebo jím hotovostnû inkasovány.
5.5. Pojistitel je oprávnûn upravit u ‰kodového poji‰tûní v˘‰i bûÏného pojistného pro dal‰í pojistné období. Pojistitel sdûlí novû stanovenou v˘‰i pojistného pojistníkovi nejpozdûji ve lhÛtû 2 mûsícÛ pﬁed splatností pojistného za
pojistné období, ve kterém se má v˘‰e pojistného zmûnit. Pokud pojistník se
zmûnou v˘‰e pojistného nesouhlasí, musí svÛj nesouhlas uplatnit do 1 mûsíce ode dne, kdy se o navrhované zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl. Poji‰tûní
pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.
5.6. Mimo pojistné mÛÏe pojistitel úãtovat pojistníkovi rovnûÏ jednorázovû poplatky (napﬁ. pojistn˘ poplatek, poplatek za vinkulaci).
5.7. Pojistitel je oprávnûn zapoãíst dluÏné ãástky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukrom˘ch poji‰tûní proti pojistnému plnûní nebo pﬁeplatkÛm pojistného z jin˘ch soukrom˘ch poji‰tûní.
âlánek 6
Zánik poji‰tûní
6.1.
Nezaplacením pojistného
6.1.1. Poji‰tûní zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhÛty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky,
doruãené pojistníkovi. LhÛta k zaplacení je 45 kalendáﬁních dní, nebyloli dohodnuto jinak. Není-li v‰ak uhrazeno v uvedené lhÛtû první pojistné,
poji‰tûní zaniká ke dni jeho poãátku.
6.2.
V˘povûdí
6.2.1. Poji‰tûní rovnûÏ zaniká v˘povûdí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena alespoÀ 6 t˘dnÛ pﬁed
uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.
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6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 2 mûsícÛ ode
dne uzavﬁení pojistné smlouvy. Dnem doruãení v˘povûdi poãíná bûÏet
osmidenní v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.
6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 3 mûsícÛ ode dne
doruãení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruãení v˘povûdi poãíná bûÏet v˘povûdní lhÛta 1 mûsíce, jejímÏ uplynutím poji‰tûní zaniká.
6.2.4. Pojistitel nemÛÏe podle odstavcÛ 6.2.1. a 6.2.3. vypovûdût Ïivotní poji‰tûní.
6.3.
Odstoupením
6.3.1. Zodpoví-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pﬁi sjednávání pojistné smlouvy úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, má pojistitel právo od pojistné
smlouvy odstoupit, jestliÏe pﬁi pravdivém a úplném zodpovûzení dotazÛ
by pojistnou smlouvu neuzavﬁel. Toto právo mÛÏe pojistitel uplatnit do
2 mûsícÛ ode dne, kdy takovou skuteãnost zjistil. To platí i v pﬁípadû
zmûny pojistné smlouvy.
6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poãátku ru‰í. Pojistitel
je povinen bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû do 30 dnÛ ode
dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odeãte to, co jiÏ z poji‰tûní plnil. V pﬁípadû odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odeãítají i náklady spojené se vznikem
a správou poji‰tûní. Pojistník nebo poji‰tûn˘, kter˘ není souãasnû pojistníkem, popﬁípadû obmy‰len˘, je ve stejné lhÛtû jako pojistitel povinen
pojistiteli vrátit ãástku vyplaceného pojistného plnûní, která pﬁesahuje
v˘‰i zaplaceného pojistného.
6.4.
Odmítnutím pojistného plnûní
6.4.1. Pojistitel plnûní mÛÏe z pojistné smlouvy odmítnout, jestliÏe
a)
pﬁíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se dozvûdûl aÏ po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pﬁi sjednávání poji‰tûní nebo
jeho zmûnû v dÛsledku úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo
neúplnû zodpovûzen˘ch písemn˘ch dotazÛ, a jestliÏe by pﬁi znalosti této skuteãnosti v dobû uzavﬁení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavﬁel, nebo ji uzavﬁel za jin˘ch podmínek, nebo
b)
oprávnûná osoba uvede pﬁi uplatÀování práva na plnûní z poji‰tûní vûdomû nepravdivé nebo hrubû zkreslené údaje t˘kající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje t˘kající se této události zamlãí.
6.4.2. Dnem doruãení oznámení o odmítnutí pojistného plnûní poji‰tûní zanikne.
6.5.
Dal‰í dÛvody zániku
6.5.1. Poji‰tûní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo poji‰tûná vûc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy do‰lo ke smrti poji‰tûné fyzické osoby nebo zániku poji‰tûné právnické osoby bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.
6.5.2. Poji‰tûní zaniká rovnûÏ dnem uveden˘m v písemné dohodû pojistitele
s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno.
âlánek 7
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného
7.1. V pﬁípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit poji‰tûného s obsahem pojistné smlouvy t˘kající se poji‰tûní jeho rizika.
7.2. Právo na pojistné plnûní mÛÏe pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliÏe
prokáÏe splnûní této povinnosti a jestliÏe prokáÏe, Ïe mu byl k pﬁijetí pojistného plnûní dán souhlas poji‰tûného, popﬁípadû zákonného zástupce
takové osoby, není-li zákonn˘m zástupcem pojistník sám.
7.3. Zemﬁe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, kter˘ sjednal poji‰tûní cizího pojistného rizika, vstupuje poji‰tûn˘ do soukromého poji‰tûní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemﬁel nebo zanikl bez
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.
7.4. Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit, Ïe nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvûtlení o vzniku a rozsahu následkÛ této události, pﬁedloÏit k tomu potﬁebné doklady a postupovat
dohodnut˘m zpÛsobem. Není-li pojistník souãasnû poji‰tûn˘m, má tuto
povinnost poji‰tûn˘; je-li pojistnou událostí smrt poji‰tûného, má tuto
povinnost oprávnûná osoba.
7.5. Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli zmûnu nebo zánik pojistného rizika. V pﬁípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika má
tuto povinnost poji‰tûn˘.
7.6. JestliÏe se v pojistné dobû pojistné riziko podstatnû sníÏí, je pojistitel povinen úmûrnû tomuto sníÏení sníÏit pojistné, a to s úãinností ode dne,
kdy se o sníÏení pojistného rizika dozvûdûl.
7.7. JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak, Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pﬁi uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavﬁel za jin˘ch podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1
mûsíce ode dne, kdy se dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika, navrhnout zmûnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zv˘‰ilo.
Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádﬁit do 1 mûsíce ode dne jeho doruãení, nebylo-li dohodnuto jinak.
7.8. Nesouhlasí-li pojistník se zmûnou pojistné smlouvy nebo nevyjádﬁí-li se
k této zmûnû ve lhÛtû podle odstavce 7.7., má pojistitel právo pojist-
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nou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 2 mûsícÛ ode dne, kdy obdrÏel nesouhlas pojistníka se zmûnou pojistné smlouvy, nebo ode dne,
kdy uplynula lhÛta pro jeho vyjádﬁení. V takovém pﬁípadû poji‰tûní zanikne uplynutím 8 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.
7.9. JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak, Ïe
pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pﬁi uzavírání pojistné smlouvy,
pojistitel by za tûchto podmínek pojistnou smlouvu neuzavﬁel, má
právo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy
se dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika. V takovém pﬁípadû soukromé poji‰tûní zanikne uplynutím 8 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi.
7.10. Ustanovení odstavcÛ 7.6. aÏ 7.9. se nepouÏije u poji‰tûní osob v pﬁípadech,
kdy se pojistné riziko mûní v prÛbûhu doby trvání soukromého poji‰tûní
a kdy je tato zmûna promítnuta ve v˘poãtu pojistného.
âlánek 8
Následky poru‰ení povinností
8.1. Poru‰il-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pﬁi sjednávání poji‰tûní, v prÛbûhu poji‰tûní nebo pﬁi zmûnû pojistné smlouvy nûkterou z povinností uveden˘ch v právních pﬁedpisech nebo v pojistné smlouvû a bylo-li v dÛsledku toho stanoveno niÏ‰í pojistné, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní pﬁimûﬁenû sníÏit.
8.2. Pokud mûlo poru‰ení povinností uveden˘ch v právních pﬁedpisech nebo
v pojistné smlouvû podstatn˘ vliv na vznik pojistné události, její prÛbûh nebo na zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ anebo na zji‰tûní nebo urãení v˘‰e
pojistného plnûní, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní sníÏit úmûrnû tomu, jak˘
vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.
8.3. V pﬁípadû, Ïe nebyla splnûna povinnost oznámit zv˘‰ení pojistného rizika
a pojistitel na základû svého zji‰tûní pojistnou smlouvu vypovûdûl, náleÏí
mu pojistné aÏ do konce pojistného období, ve kterém do‰lo k zániku
soukromého poji‰tûní.
âlánek 9
Pojistné plnûní
Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po skonãení ‰etﬁení pojistitelem. Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s ‰etﬁením dále upravuje zákon o pojistné smlouvû.
âlánek 10
Postup pﬁi rozdíln˘ch názorech
10.1. Pﬁi neshodû o v˘‰i pojistného plnûní stanoveném pojistitelem lze dohodnout ﬁízení znalcÛ.
10.2. KaÏdá smluvní strana urãí vÏdy na vlastní náklady po jednom znalci a písemnû
o nûm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana písemnû
znalce bûhem 2 t˘dnÛ od okamÏiku, kdy se obû strany dohodnou na zavedení ﬁízení, platí tato skuteãnost jako uznání názoru druhé strany.
10.3. Znalci nesmí mít k Ïádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti osobû znalce lze vznést pﬁed zahájením jeho ãinnosti.
10.4. Znaleck˘ posudek zpracovan˘ znalci obou stran bude pﬁedán pojistiteli
i poji‰tûnému.
10.5. Oba urãení znalci se dohodnou na osobû tﬁetího znalce jako pﬁedsedy,
kter˘ má rozhodující hlas v pﬁípadû neshody; ten své rozhodnutí pﬁedá
obûma smluvním stranám.
10.6. Náklady na ãinnost pﬁedsedy ﬁízení hradí obû smluvní strany rovn˘m dílem.
âlánek 11
Doruãování
11.1. Písemnosti doruãuje pojistitel na adresu v âeské republice prostﬁednictvím po‰ty jako obyãejné ãi doporuãené zásilky, pﬁípadnû jin˘m vhodn˘m
zpÛsobem, není-li dohodnuto jinak.
11.2. Není-li adresát doporuãené zásilky zastiÏen, aãkoliv se v místû doruãení
zdrÏuje, doruãí se jiné dospûlé osobû bydlící v témÏe bytû nebo v témÏe
domû, pÛsobící v témÏe místû podnikání anebo zamûstnané na témÏe
pracovi‰ti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li moÏno ani
takto doruãit, písemnost se uloÏí u po‰ty, jeÏ adresáta vhodn˘m zpÛsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do
10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se poslední den této lhÛty za den doruãení,
i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl. Není-li zji‰tûn opak, má se za to,
Ïe se adresát v místû doruãení zdrÏoval.
âlánek 12
Tyto VPP nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2007.

V‰eobecné pojistné podmínky

UCZ/Odp/07

pro poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
- zvlá‰tní ãást Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást.
Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.
âlánek 1
·kodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpeãí
1. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu se vztahuje na právním pﬁedpisem stanovenou
odpovûdnost za ‰kodu fyzick˘ch a právnick˘ch osob vzniklou událostí, která by
mohla b˘t dÛvodem vzniku práva na plnûní pojistitele (‰kodná událost) nastalou v dobû trvání poji‰tûní. Jde-li o více ‰kod (více po‰kozen˘ch nebo rÛzné druhy ‰kod), které vznikly v pﬁíãinné souvislosti s toutéÏ právní skuteãností, pﬁíãinou, povaÏují se za jednu ‰kodnou událost. V pojistné smlouvû mohou b˘t
ujednány i jiné pﬁedpoklady vzniku práva na pojistné plnûní.
2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit za poji‰tûného ‰kodu,
kterou zpÛsobil ãinnostmi blíÏe oznaãen˘mi v pojistné smlouvû nebo ve zvlá‰tním
právním pﬁedpise (pojistné riziko), a za kterou podle právních pﬁedpisÛ odpovídá.
Pokud o náhradû této ‰kody rozhoduje oprávnûn˘ orgán, platí, Ïe pojistná událost
nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.
3. Poji‰tûn˘ má právo, aby pojistitel za nûj uhradil v rozsahu a ve v˘‰i urãené právním pﬁedpisem ‰kodu vzniklou jinému (pojistná nebezpeãí):
a) na Ïivotû, zdraví a vûci;
b) jinou majetkovou ‰kodu vypl˘vající ze ‰kody podle písm. a) tohoto odstavce;
c) náklady nutné k právní ochranû poji‰tûného proti uplatnûnému nároku na náhradu ‰kody v rozsahu uvedeném v ãlánku 3 odstavci 5 tûchto pojistn˘ch podmínek.
4. Poji‰tûní odpovûdnosti se vztahuje i na náhradu nákladÛ vynaloÏen˘ch zdravotní poji‰Èovnou na zdravotní péãi ve prospûch tﬁetí osoby v dÛsledku nedbalostního protiprávního jednání poji‰tûného v tûch pﬁípadech, kdy z odpovûdnosti za ‰kodu na zdraví ãi usmrcením, ke které se tyto náklady váÏou, vznikl nárok na plnûní z poji‰tûní.
5. Poji‰tûní odpovûdnosti se dále vztahuje i na odpovûdnost poji‰tûného za ‰kody
vypl˘vající z vlastnictví, drÏby nebo jiného oprávnûného uÏívání nemovitosti
slouÏící k v˘konu ãinnosti poji‰tûného.
âlánek 2
Dal‰í pojistná nebezpeãí a rizika
Pokud je to v pojistné smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu se vztahuje na tato dal‰í pojistná nebezpeãí a rizika:
Odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou vadou v˘robku
Odchylnû od ãlánku 6 odstavce 2 písm. b) tûchto pojistn˘ch podmínek se ujednává se, Ïe se poji‰tûní vztahuje i na odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou vadou v˘robku po jeho dodávce nebo vadou vykonané práce po jejím pﬁedání (dále jen vadou v˘robku, vadn˘ v˘robek). Za v˘robky se povaÏují v‰echny movité i nemovité
vûci nebo jejich ãásti, které pﬁipadají v úvahu jako obchodní zboÏí, vãetnû jejich pﬁíslu‰enství a obalu. Dodávkou se rozumí skuteãné pﬁedání v˘robku poji‰tûn˘m jinému, a to bez ohledu na právní dÛvod. Dodávka je uskuteãnûna v okamÏiku, kdy poji‰tûn˘ ztrácí reálnou moÏnost disponovat v˘robkem, tedy moÏnost mít vliv na v˘robek a jeho pouÏití. Pﬁedáním vykonané práce (dále jen dodávka) je její dokonãení a skuteãné pﬁevzetí ze strany objednatele nebo jiného oprávnûného subjektu.
Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na ‰kodu:
– zpÛsobenou v˘robkem, kter˘ poji‰tûn˘ získal zpÛsobem, kter˘ mu brání v souladu s právními pﬁedpisy uplatÀovat právo na postih vÛãi jinému odpovûdnému subjektu;
– zpÛsobenou v˘robkem, kter˘ je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovan˘ch funkãních parametrÛ;
– vzniklou proto, Ïe parametry, kvalita, provedení nebo funkce v˘robku byly poji‰tûn˘m na Ïádost po‰kozeného zmûnûny, nebo vzniklou proto, Ïe v˘robek byl
na Ïádost po‰kozeného poji‰tûn˘m instalován do jin˘ch podmínek, neÏ pro které je urãen;
– zpÛsobenou v˘robkem, kter˘ nebyl dostateãnû testován podle uznávan˘ch pravidel vûdy a techniky nebo jiného uznaného zpÛsobu;
– zpÛsobenou závadou v˘robku, event. jin˘m nedostatkem, kter˘ byl poji‰tûn˘m
pﬁedem avizován;
– zpÛsobenou pﬁi projekci, konstrukci a stavbû letadla nebo dodávkou souãástek
nebo jin˘ch v˘robkÛ, které jsou s vûdomím poji‰tûného instalovány v letadlech.
Z poji‰tûní nevzniká nárok na plnûní:
– za uloÏené nebo uplatÀované pokuty, penále ãi jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
– za platby náleÏející v rámci odpovûdnosti za vady a odpovûdnosti za prodlení;
– za ztráty, náklady nebo jiná vydání vzniklá jin˘m v souvislosti se staÏením v˘robku;
– za náklady spojené s demolicí, odklizením ãi demontáÏí po‰kozeného ãi zniãeného vadného v˘robku a vadnû vykonané práce, kter˘mi byla ‰koda zpÛsobena, jakoÏ i za náklady spojené s obstaráním a instalací v˘robku nahrazujícího
vadn˘ v˘robek;
– v pﬁípadû jakékoliv náhrady ‰kody pﬁisouzené soudem Spojen˘ch státÛ americk˘ch, Kanady a Austrálie.
Nárok na pojistné plnûní vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vadného v˘robku uskuteãnûna v dobû úãinnosti poji‰tûní a pokud byla ‰kodná událost oznámena pojistiteli
nejpozdûji do dvou let od ukonãení poji‰tûní.

Poji‰tûní v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné ãástky a spoluúãasti
uvedené u poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu v rozsahu ãlánku 1 tûchto pojistn˘ch podmínek (dále jen „v základním rozsahu“).
Je-li sjednáno v˘‰e uvedené, pak se poji‰tûní odchylnû od ãlánku 6 odstavce 2 písm. g)
tûchto pojistn˘ch podmínek automaticky vztahuje u ãinností ve stavebnictví i na odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou sesedáním a sesouváním pÛdy, jakoÏ i poddolováním.
Územní platnost Evropa
Odchylnû od ãlánku 3 odstavce 1 tûchto pojistn˘ch podmínek se ujednává, Ïe se
poji‰tûní vztahuje i na ‰kodné události, které nastaly na území Evropy v geografickém smyslu (mimo Island, Grónsko, ·picberky, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr,
Azory, jakoÏ i asijské území Turecka a b˘valého SSSR).
Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu organizaãních sloÏek (poboãek) poji‰tûného, jeÏ mají registrované sídlo v zahraniãí a na odpovûdnost za ‰kodu
z pracovnûprávních vztahÛ.
Povinnost pojistitele plnit v‰ak nevznikne, nebude-li v dÛsledku zásahu státní moci,
poji‰tûného nebo tﬁetích osob moÏno ‰kodu ‰etﬁit a likvidovat, jakoÏ i plnit ostatní
povinnosti pojistitele.
Územní platnost cel˘ svût, s v˘jimkou USA, Kanady a Austrálie
Odchylnû od ãlánku 3 odstavce 1 tûchto pojistn˘ch podmínek se ujednává, Ïe se
poji‰tûní vztahuje i na ‰kodné události, které nastaly na území celého svûta, s v˘jimkou USA, Kanady, Austrálie a území podléhajících jurisdikci tûchto státÛ.
Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu organizaãních sloÏek (poboãek) poji‰tûného, jeÏ mají registrované sídlo v zahraniãí a na odpovûdnost za ‰kodu
z pracovnûprávních vztahÛ.
Povinnost pojistitele plnit v‰ak nevznikne, nebude-li v dÛsledku zásahu státní moci,
poji‰tûného nebo tﬁetích osob moÏno ‰kodu ‰etﬁit a likvidovat, jakoÏ i plnit ostatní
povinnosti pojistitele.
DODATKOVÁ POJI·TùNÍ:
Odpovûdnost za ‰kodu na vûcech pﬁevzat˘ch (03)
Odchylnû od ãlánku 6 odstavce 2 písm. a) tûchto pojistn˘ch podmínek se ujednává, Ïe se poji‰tûní vztahuje i na odpovûdnost za ‰kodu na vûcech, které poji‰tûn˘
pﬁevzal nebo má u sebe ke zpracování, opravû, úpravû, prodeji nebo z jiného obdobného dÛvodu za úãelem objednané ãinnosti.
Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na ‰kody vzniklé pohﬁe‰ováním vûci.
Poji‰tûní v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné ãástky uvedené
u poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu v základním rozsahu. Limit plnûní pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období a spoluúãast z jedné ‰kodné události jsou
uvedeny v pojistné smlouvû. Limit plnûní pro v‰echny ‰kody vzniklé v roãním pojistném období ãiní dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období.
Odpovûdnost za finanãní ‰kodu (04)
Odchylnû od ãlánku 6 odstavce 2 písm. i) tûchto pojistn˘ch podmínek se ujednává, Ïe se poji‰tûní vztahuje i na odpovûdnost za ‰kodu vzniklou tﬁetí osobû jinak
neÏ na zdraví, usmrcením, po‰kozením, zniãením nebo pohﬁe‰ováním vûci (finanãní ‰koda).
Pojistnou událostí se rozumí poru‰ení povinnosti stanovené právním pﬁedpisem,
které spoãívá v urãitém jednání nebo opomenutí, ke kterému do‰lo na území âeské
republiky (vãetnû vznikl˘ch ekonomick˘ch úãinkÛ) v dobû trvání poji‰tûní.
Pﬁedpokladem pro poskytnutí pojistného plnûní je skuteãnost, Ïe pojistná událost
byla pojistiteli oznámena nejpozdûji dva roky po ukonãení poji‰tûní. Bylo-li pﬁíãinou
vzniku ‰kody jakékoliv opomenutí, povaÏuje se toto poru‰ení povinnosti v pﬁípadû
pochyb za vzniklé okamÏikem, kdy by zme‰kané jednání muselo b˘t nejpozdûji provedeno, aby se zabránilo vzniku finanãní ‰kody.
Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou poji‰tûn˘m jako ãlenem pﬁedstavenstva ãi dozorãí rady nebo jako jednatelem ãi prokuristou
jakékoliv obchodní spoleãnosti a na finanãní ‰kodu vypl˘vající z odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou vadn˘m v˘robkem nebo vadou vykonané práce. Dále se poji‰tûní nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu vzniklou prodlením se splnûním smluvní
povinnosti ãi jejím nesplnûním, poru‰ením práv du‰evního vlastnictví, nedodrÏením
smluvnû stanoven˘ch nákladÛ a rozpoãtÛ, na odpovûdnost za schodek na finanãních hodnotách, jejichÏ správou byl poji‰tûn˘ povûﬁen, a na odpovûdnost za finanãní ‰kodu pﬁi obchodování s cenn˘mi papíry, penûzi, úvûry, poji‰tûním, leasingem a pozemky, jakoÏ i v souvislosti s platebním stykem v‰eho druhu a ãinností
v souvislosti s elektronick˘m zpracováním dat, racionalizací a automatizací.
Poji‰tûní v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné ãástky uvedené u poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu v základním rozsahu. Limit plnûní pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období a spoluúãast z jedné ‰kodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvû. Limit plnûní pro v‰echny ‰kody vzniklé v roãním pojistné období ãiní
dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období.
Náhrada nákladÛ zdravotní poji‰Èovny - zamûstnanci (06)
Odchylnû od ãlánku 6 odstavce 2 písm. i) tûchto pojistn˘ch podmínek se ujednává, Ïe se poji‰tûní vztahuje i na náhradu nákladÛ vynaloÏen˘ch zdravotní poji‰Èovnou na zdravotní péãi ve prospûch pracovníka poji‰tûného v dÛsledku nedbalostního protiprávního jednání poji‰tûného.
Toto poji‰tûní se v‰ak vztahuje pouze na pﬁípady, kdy z odpovûdnosti za pracovní
úraz nebo nemoc z povolání, ke kter˘m se náklady na zdravotní péãi váÏou, vznikl
nárok na plnûní ze zákonného poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnavatele za ‰kodu pﬁi
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Poji‰tûní v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné ãástky uvedené
u poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu v základním rozsahu s územní platností âeská republika. Limit plnûní pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období a spolu-
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úãast z jedné ‰kodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvû. Limit plnûní pro
v‰echny ‰kody vzniklé v roãním pojistné období ãiní dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období.
Odpovûdnost za ‰kodu na vûcech pﬁevzat˘ch k úschovû (07)
Odchylnû od ãlánku 6 odstavce 2 písm. a) tûchto pojistn˘ch podmínek se ujednává, Ïe se poji‰tûní vztahuje i na odpovûdnost za ‰kodu na vûcech, které poji‰tûn˘
pﬁevzal proti potvrzení v˘luãnû k úschovû. Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na motorová vozidla, motorová plavidla, letadla, klenoty, peníze a jiné cennosti. Za cennost
se v‰ak nikdy nepovaÏují odûvy.
Nárok na pojistné plnûní v‰ak vznikne pouze za pﬁedpokladu, Ïe vûci pﬁevzaté proti potvrzení, s v˘jimkou ‰ály, ‰átku, ãepice, klobouku a rukavic, jsou tímto potvrzením jednotlivû urãeny, uloÏeny ve vymezeném prostoru pod stál˘m dozorem poji‰tûného a do tohoto prostoru smí vstupovat pouze poji‰tûn˘.
Poji‰tûní v rozsahu v˘‰e uvedeném se sjednává v rámci pojistné ãástky sjednané
u poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu v základním rozsahu. Limit plnûní na jeden ‰atní
(úschovní) lístek, limit plnûní denní a spoluúãast jsou uvedeny v pojistné smlouvû.
Odpovûdnost za ‰kodu na motorov˘ch vozidlech pﬁevzat˘ch k ostraze (08)
Odchylnû od ãlánku 6 odstavce 2 písm. a) tûchto pojistn˘ch podmínek se ujednává, Ïe se poji‰tûní vztahuje i na odpovûdnost za ‰kodu na motorov˘ch vozidlech,
které poji‰tûn˘ pﬁevzal proti potvrzení v˘luãnû k ostraze.
Nárok na pojistné plnûní vznikne pouze za pﬁedpokladu, Ïe motorová vozidla byla
odstavena na místû pod stál˘m dozorem poji‰tûného.
Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na ‰kody vzniklé pohﬁe‰ováním ãásti motorového vozidla, jeho pﬁíslu‰enství, obsahu nebo nákladu.
Poji‰tûní v rozsahu v˘‰e uvedeném se sjednává v rámci pojistné ãástky sjednané
u poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu v základním rozsahu. Limit plnûní pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období a spoluúãast z jedné ‰kodné události jsou
uvedeny v pojistné smlouvû. Limit plnûní pro v‰echny ‰kody vzniklé v roãním pojistné období ãiní dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období.
Odpovûdnost za ‰kodu vzniklou naru‰ením Ïivotního prostﬁedí (09)
Odchylnû od ãlánku 6 odstavce 2 písm. e) tûchto pojistn˘ch podmínek se poji‰tûní vztahuje rovnûÏ na ‰kodu na vûci vzniklou naru‰ením Ïivotního prostﬁedí, vãetnû
‰kod na pÛdách a vodách. Toto poji‰tûní v‰ak není poji‰tûním dle zákona ã.
353/1999 Sb. (zákon o prevenci závaÏn˘ch havárií), pokud poji‰tûn˘ má povinnost
takovéto poji‰tûní uzavﬁít.
Naru‰ením Ïivotního prostﬁedí se rozumí negativní ovlivnûní vlastností ovzdu‰í, vody,
hornin a pÛdy imisemi nad míru stanovenou právními pﬁedpisy, do‰lo-li k nûmu v dÛsledku jednotlivé, náhlé a nepﬁedvídatelné události, která se odli‰uje od ﬁádného bezporuchového provozu, chodu zaﬁízení nebo stroje (dále jen poruchová událost).
Pojistnou událostí se rozumí první prokazatelné zji‰tûní naru‰ení Ïivotního prostﬁedí, z nûhoÏ poji‰tûnému vznikne nebo by mohla vzniknout povinnost nahradit ‰kodu. Zji‰tûní naru‰ení více sloÏek Ïivotního prostﬁedí v dÛsledku jediné poruchové
události se povaÏuje za jednu pojistnou událost. Pojistnou událostí v‰ak není zji‰tûní naru‰ení Ïivotního prostﬁedí v dÛsledku více poruchov˘ch událostí, které jsou
z hlediska jejich úãinku stejného druhu (jako zneãi‰Èování nebo odpaﬁování), pﬁiãemÏ by k naru‰ení Ïivotního prostﬁedí nedo‰lo, nastala-li by pouze jednotlivá poruchová událost takového druhu.
Poji‰tûní se vÏdy vztahuje pouze na pﬁípady, kdy ‰kodlivé úãinky na Ïivotní prostﬁedí vzniknou na území âeské republiky.
Nárok na pojistné plnûní vznikne tehdy, do‰lo-li k poruchové události v dobû úãinnosti pojistné smlouvy a je-li naru‰ení Ïivotního prostﬁedí zji‰tûno v této dobû nebo nejpozdûji do dvou let od zániku pojistné smlouvy.
Pojistník je povinen odbornû udrÏovat nebo nechat udrÏovat zaﬁízení ãi stroje, které ohroÏují Ïivotní prostﬁedí. Nestanoví-li právní ãi provozní pﬁedpisy krat‰í intervaly, musí b˘t tato zaﬁízení ãi stroje alespoÀ kaÏd˘ch pût let pﬁezkoumány odbornou
revizní firmou. Tato lhÛta poãíná bûÏet bez ohledu na poãátek poji‰tûní uvedením
zaﬁízení do provozu nebo termínem poslední revize. NedodrÏí-li pojistník tyto povinnosti, je pojistitel oprávnûn pojistné plnûní odmítnout.
Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na naru‰ení Ïivotního prostﬁedí v dÛsledku poruchy jak˘chkoliv zaﬁízení k ãi‰tûní odpadních vod a zpracování odpadÛ, ãistiãek vod, jakoÏ
i na jakékoliv skladování nebezpeãn˘ch odpadÛ (t.j. jejich doãasné uloÏení na místech k tomu urãen˘ch po dobu nezbytnû nutnou) a skládky odpadÛ v‰eho druhu
(t.j. jejich trvalé uloÏení za úãelem zne‰kodnûní).
Poji‰tûní v rozsahu v˘‰e uvedeném se sjednává v rámci pojistné ãástky sjednané
u poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu v základním rozsahu. Limit plnûní pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období a spoluúãast z jedné ‰kodné události jsou
uvedeny v pojistné smlouvû. Limit plnûní pro v‰echny ‰kody vzniklé v roãním pojistné období ãiní dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu ‰kodu vzniklou v roãním pojistném období.
Odpovûdnost za ‰kodu na vûcech zamûstnancÛ (11)
Odchylnû od ãlánku 6 odstavce 2 písm. j) tûchto pojistn˘ch podmínek se ujednává, Ïe se poji‰tûní vztahuje i na odpovûdnost zamûstnavatele za ‰kodu vzniklou na
vûcech, které zamûstnanec poji‰tûného odloÏil pﬁi plnûní pracovních úkolÛ nebo
v pﬁímé souvislosti s ním na místû k tomu urãeném nebo na místû, kam se obvykle
ukládají. Pokud jde o ‰kodu na klenotech, penûzích a jin˘ch cennostech, plní pojistitel jednomu po‰kozenému maximálnû do v˘‰e 10.000 Kã.
Nárok na pojistné plnûní za ‰kody vzniklé pohﬁe‰ováním vûci v‰ak vznikne pouze za
pﬁedpokladu, jestliÏe se odloÏené vûci nacházely v uzamãen˘ch prostorách zamûstnavatele (skﬁíÀky, skﬁínû, ‰atní prostory apod.), slouÏících k jejich odkládání a ke
‰kodné události do‰lo v dÛsledku prokazatelné krádeÏe vloupáním.
Poji‰tûní v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné ãástky uvedené
u poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu v základním rozsahu. Limit plnûní a spoluúãast
ze v‰ech ‰kodn˘ch událostí v jednom dni je uveden v pojistné smlouvû.
âlánek 3
Plnûní pojistitele, zachraÀovací náklady
1. Není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, právo na pojistné plnûní vzniká jen
tehdy, jestliÏe pojistná událost a ‰koda nastaly na území âeské republiky v dobû trvání poji‰tûní.
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2. Pojistitel poskytne pojistné plnûní v tuzemské mûnû, není-li v pojistné smlouvû
ujednáno jinak.
3. Není-li v tûchto pojistn˘ch podmínkách nebo v pojistné smlouvû ujednáno jinak, náhrada ‰kody vyplacená pojistitelem ze v‰ech pojistn˘ch událostí vznikl˘ch v prÛbûhu jednoho pojistného roku (pﬁípadnû v prÛbûhu platnosti poji‰tûní sjednaného na krat‰í období) nesmí pﬁesáhnout dvojnásobek pojistné ãástky
stanovené v pojistné smlouvû.
4. JestliÏe se t˘ká pojistná událost cizích vûcí, je pojistitel povinen plnit jen v pﬁípadû, Ïe se po‰kozenému ze stejného dÛvodu neplnilo z jeho vlastního poji‰tûní (osobního).
5. Pojistitel uhradí za poji‰tûného náklady:
a) ﬁízení o náhradû ‰kody pﬁed pﬁíslu‰n˘m orgánem, pokud toto ﬁízení bylo nutné
ke zji‰tûní odpovûdnosti poji‰tûného nebo v˘‰e náhrady ‰kody, a náklady právního zastoupení poji‰tûného v tomto ﬁízení, a to ve v‰ech stupních;
b) na obhajobu v trestním ﬁízení, (tj. v pﬁípravném ﬁízení i v ﬁízení pﬁed soudem ve
v‰ech stupních) vedeném proti poji‰tûnému v souvislosti se ‰kodnou událostí;
c) mimosoudního projednávání nároku na náhradu ‰kody, které vznikly po‰kozenému, pokud se k tomu pojistitel písemnû zavázal.
Náklady právního zastoupení a obhajoby podle tohoto odstavce, které pﬁesahují mimosmluvní odmûnu advokáta v âeské republice stanovenou pﬁíslu‰n˘mi
právními pﬁedpisy, pojistitel uhradí pouze v pﬁípadû, Ïe se k tomu písemnû zavázal.
Pojistitel nehradí náklady podle tohoto odstavce, jestliÏe byl poji‰tûn˘ v souvislosti se ‰kodnou událostí uznán vinn˘m úmysln˘m trestn˘m ãinem. Pokud jiÏ
pojistitel tyto náklady uhradil, má proti poji‰tûnému právo na vrácení vyplacené ãástky.
6. V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné
události, nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pﬁi
odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota
a zdraví se omezuje do v˘‰e 30 % ze sjednané pojistné ãástky. Úhrada ostatních
vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písm. a), b) tohoto odstavce se
omezuje do v˘‰e 5 % ze sjednané pojistné ãástky. ZachraÀovací náklady, které
pojistník vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel
bez omezení.
âlánek 4
Pﬁechod práva na pojistitele
1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávnûné
osobû, poji‰tûnému nebo osobû, která vynaloÏila zachraÀovací náklady, proti jinému právo na náhradu ‰kody nebo jiné obdobné právo, pﬁechází v˘platou plnûní z poji‰tûní toto právo na pojistitele, a to aÏ do v˘‰e ãástek, které pojistitel
z poji‰tûní oprávnûné osobû, poji‰tûnému nebo osobû, která vynaloÏila zachraÀovací náklady, vyplatil.
2. Na pojistitele nepﬁecházejí práva uvedená v odstavci 1 tohoto ãlánku proti osobám, které s oprávnûnou osobou, poji‰tûn˘m nebo osobou, která vynaloÏila zachraÀovací náklady, Ïijí ve spoleãné domácnosti nebo, které jsou na ni odkázány
v˘Ïivou. To v‰ak neplatí, jestliÏe tyto osoby zpÛsobily pojistnou událost úmyslnû.
3. Vzdala-li se oprávnûná osoba, poji‰tûn˘ nebo osoba, která vynaloÏila zachraÀovací náklady, svého práva na náhradu ‰kody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo vãas neuplatnila, anebo jinak zmaﬁila pﬁechod sv˘ch nárokÛ na
pojistitele, má pojistitel právo postihu. Projeví-li se následky takovéhoto jednání
aÏ po v˘platû pojistného plnûní, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnûní aÏ do v˘‰e ãástek, které by jinak mohl získat.
4. JestliÏe poji‰tûn˘ nebo ten, koho ke své ãinnosti pouÏil, zpÛsobil ‰kodu sv˘m
jednáním, které bylo ovlivnûno poÏitím alkoholu nebo aplikací omamn˘ch nebo psychotropních látek, má pojistitel proti nûmu právo na náhradu toho, co
za nûho plnil.
5. Má-li poji‰tûn˘ vÛãi oprávnûné osobû nebo jiné osobû právo na vrácení vyplacené ãástky nebo sníÏení dÛchodu nebo na zastavení jeho v˘platy, pﬁechází toto právo na pojistitele, pokud za poji‰tûného tuto ãástku uhradil nebo za nûj vyplácí dÛchod.
6. Na pojistitele pﬁechází právo na úhradu nákladÛ ﬁízení o náhradû ‰kody, které
poji‰tûnému bylo pﬁiznáno proti odpÛrci, pokud je pojistitel za nûj zaplatil.
7. Poji‰tûn˘ je povinen bez zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit, Ïe nastaly
okolnosti odÛvodÀující práva uvedená v odstavci 5 a 6 tohoto ãlánku a odevzdat mu doklady potﬁebné k uplatnûní tûchto práv.
âlánek 5
Práva a povinnosti pojistníka a poji‰tûného
1. Ten, na nûhoÏ se poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu vztahuje, je kromû povinností
stanoven˘ch ve VPP - obecná ãást – UCZ/05 povinen:
a) dbát, aby pojistná událost nenastala, pﬁedev‰ím nesmí poru‰ovat povinnosti
smûﬁující k odvrácení nebo zmen‰ení nebezpeãí, které jsou mu právními pﬁedpisy uloÏeny nebo které vzal na sebe pojistnou smlouvou, ani trpût jejich poru‰ování osobami, které jsou pro nûho ãinné;
b) oznámit pojistiteli bez zbyteãného odkladu v‰echny zmûny ve skuteãnostech,
na které byl tázán pﬁi sjednávání poji‰tûní nebo nastalé v dobû trvání poji‰tûní
(vãetnû zv˘‰ení ãi roz‰íﬁení pojistného rizika). Za zmûnu pojistného rizika se povaÏuje i zmûna základny pro v˘poãet pojistného, která je uvedena v pojistné
smlouvû (napﬁ. v˘‰e roãních pﬁíjmÛ poji‰tûného);
c) oznámit neprodlenû orgánÛm ãinn˘m v trestním ﬁízení ‰kodu, jeÏ vznikla za
okolností vzbuzujících podezﬁení z trestného ãinu ãi pokusu o nûj;
d) uãinit opatﬁení, aby nedo‰lo k promlãení nebo zániku práva na náhradu ‰kody,
které podle § 33 zákona o pojistné smlouvû nebo jin˘ch právních pﬁedpisÛ pﬁechází na pojistitele;
e) uãinit opatﬁení, aby ‰koda vzniklá pojistnou událostí nebo v souvislosti s ní byla
co nejmen‰í; vyãkat s opravou vûci po‰kozené pojistnou událostí nebo odstraÀováním zbytkÛ takto zniãené nebo po‰kozené vûci na písemn˘ pokyn pojisti-
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tele a to nejdéle do doby 30 dnÛ od nahlá‰ení pojistné události, pokud z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ není nutno s opravou
nebo odstraÀováním zbytkÛ zaãít neprodlenû;
bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli, Ïe má sjednané dal‰í poji‰tûní proti témuÏ poji‰tûnému riziku pro stejné pojistné období; sdûlit jméno pojistitele
a v˘‰i pojistn˘ch ãástek;
zabezpeãit vÛãi jinému právo na náhradu ‰kody zpÛsobenou pojistnou událostí (regres);
nesmí zcela ani zãásti uznat nebo uspokojit jak˘koliv nárok z titulu odpovûdnosti za ‰kodu bez pﬁedchozího souhlasu pojistitele, s v˘jimkou nároku na náhradu ‰kody na vûcech, která nepﬁesahuje v˘‰i spoluúãasti;
plnit dal‰í specifické povinnosti, které byly smluvnû ujednány v pojistné smlouvû.
Mûlo-li poru‰ení povinností podstatn˘ vliv na vznik pojistné události nebo na
zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ nebo ztíÏilo-li zji‰tûní právního dÛvodu plnûní
ãi ‰etﬁení rozsahu ‰kody, je pojistitel oprávnûn plnûní z pojistné smlouvy sníÏit
podle toho, jak˘ vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.
JestliÏe pojistitel poÏadoval vypoﬁádání nárokÛ po‰kozeného na náhradu ‰kody
uznáním závazku nebo narovnáním, k tomu v‰ak pro odpor poji‰tûného nedo‰lo, mÛÏe pojistitel doporuãen˘m dopisem poji‰tûnému odmítnout dal‰í úhradu nákladÛ, s v˘jimkou nákladÛ obhajoby, jakoÏ i plnûní toho, oã se povinnost
pojistitele plnit v dÛsledku tohoto jednání poji‰tûného zv˘‰ila.
Poji‰tûn˘ je dále povinen oznámit pojistiteli, Ïe po‰kozen˘ proti nûmu uplatnil
právo na náhradu ‰kody, kterou má uhradit pojistitel a vyjádﬁit se k poÏadované úhradû a její v˘‰i. Tato povinnost se vztahuje i na pﬁípady, kdy po‰kozen˘ uplatÀuje náhradu ‰kody u soudu nebo jiného pﬁíslu‰ného orgánu.
V pﬁípadû, Ïe proti poji‰tûnému nebo tomu, koho ke své ãinnosti pouÏil bylo zahájeno trestní ﬁízení v souvislosti se vzniklou ‰kodou, neprodlenû o tom informovat
pojistitele, vãetnû jména zvoleného obhájce a prÛbûhu a v˘sledku tohoto ﬁízení.

âlánek 6
Speciální v˘luky z poji‰tûní
1. Kromû v˘luk uveden˘ch v pojistné smlouvû se poji‰tûní nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou:
a) úmyslnû poji‰tûn˘m nebo tím, koho poji‰tûn˘ ke své ãinnosti pouÏil, pﬁevzatou
nad rámec stanoven˘ právními pﬁedpisy nebo pﬁevzatou ve smlouvû;
b) dopravním prostﬁedkem nebo ãinnostmi, u kter˘ch právní pﬁedpis ukládá povinnost uzavﬁít povinné poji‰tûní;
c) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnûní z pﬁíslu‰ného právního pﬁedpisu âeské
republiky pﬁi pracovním úrazu a nemoci z povolání;
d) formaldehydem, azbestem a úãinky atomové energie;
e) poru‰ením právní povinnosti poji‰tûn˘m v dobû pﬁed uzavﬁením poji‰tûní; ‰íﬁením popla‰né zprávy;
f) na vûcech dodan˘ch poji‰tûn˘m nebo na vûcech, na nichÏ poji‰tûn˘ provádûl
objednanou ãinnost, jestliÏe ke ‰kodû do‰lo proto, Ïe dodané vûci byly vadné
jakosti nebo objednaná ãinnost byla vadnû provedena.
2. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se dále nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou:
a) na vûcech, které poji‰tûn˘ pﬁevzal ke zpracování, opravû, úpravû, prodeji, úschovû
nebo z jiného obdobného dÛvodu za úãelem provedení objednané ãinnosti;
b) vadou v˘robku nebo vadou prací po jejich pﬁedání;
c) leteck˘m provozem ãi leteck˘m zaﬁízením nebo motorovou lodí;
d) na movit˘ch vûcech, které poji‰tûn˘ oprávnûnû uÏívá;
e) záﬁením, exhalacemi, popílkem, zneãi‰tûním vod, vibracemi a na jiné ekologické ‰kody podle ustanovení § 27 zákona ã. 17/1992 Sb., o Ïivotním prostﬁedí,
v platném znûní; zaﬁízeními k ãi‰tûní vody, k ãi‰tûní odpadních vod, k nakládání s odpady a k zne‰kodÀování odpadÛ;
f) z pﬁepravních a zasílatelsk˘ch smluv; na vûcech, které poji‰tûn˘ pﬁepravuje dopravním prostﬁedkem ve vlastní reÏii mimo rámec pﬁepravních smluv;
g) z projektové a inÏen˘rské ãinnosti a z ãinnosti geologického prÛzkumu; sesedáním a sesouváním pÛdy, poddolováním, erozí, prÛmyslov˘m odstﬁelem a pozvoln˘m vnikáním vlhka;
h) na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách, kterou zpÛsobila pﬁi
pastvû zvíﬁata, jejichÏ chovatelem je poji‰tûn˘ a ‰kodu zpÛsobenou divokou zvûﬁí;
i) jinak neÏ na zdraví, usmrcením, po‰kozením, zniãením nebo pohﬁe‰ováním vûcí;
j) v rámci pracovnûprávních vztahÛ (odpovûdnost zamûstnavatele za ‰kodu zpÛsobenou zamûstnanci a naopak); pﬁi profesionální sportovní ãinnosti.
3. Poji‰tûní odpovûdnosti se nevztahuje:
a) na povinnost poji‰tûného uhradit pokutu, penále ãi jinou sankci;
b) na ‰kody vyvolané váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami, jin˘mi
ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními nepokoji, jakoÏ i s tím spojen˘mi vojensk˘mi, policejními a úﬁedními opatﬁeními;
c) na ‰kody, které pﬁímo ãi nepﬁímo:
– souvisí s úãinky elektromagnetického pole;

4.
a)
b)

c)
5.

– projevují se genetick˘mi zmûnami organismu; vznikly zavleãením, roz‰íﬁením,
pﬁenosem nakaÏlivé choroby lidí, zvíﬁat nebo rostlin.
Pojistitel nehradí ‰kodu, za níÏ poji‰tûn˘ odpovídá:
svému manÏelu, pﬁíbuzn˘m v ﬁadû pﬁímé, osobám, které s ním Ïijí ve spoleãné
domácnosti, spoleãníkÛm nebo jejich manÏelÛm ãi pﬁíbuzn˘m v ﬁadû pﬁímé nebo osobám, které Ïijí se spoleãníkem ve spoleãné domácnosti;
podnikatelskému subjektu, ve kterém má poji‰tûn˘, jeho manÏel, pﬁíbuzn˘ v ﬁadû pﬁímé nebo osoba, která Ïije s poji‰tûn˘m ve spoleãné domácnosti majetkov˘ podíl a to v rozsahu odpovídajícím pomûru podílÛ jeho samého nebo tûchto osob k základnímu kapitálu spoleãnosti;
osobám poji‰tûn˘m v rámci téÏe pojistné smlouvy.
Je-li v pojistné smlouvû poji‰tûno nûkteré pojistné nebezpeãí uvedené v odstavcích 1 aÏ 4 tohoto ãlánku, platí i pro toto poji‰tûní, Ïe se nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou ostatními pojistn˘mi nebezpeãími vylouãen˘mi
v odstavcích 1 aÏ 4 tohoto ãlánku. V pojistné smlouvû lze ujednat, Ïe se poji‰tûní nevztahuje i na odpovûdnost za ‰kodu vzniklou jinak neÏ zpÛsoby uveden˘mi v odstavcích 1 aÏ 4 tohoto ãlánku.

âlánek 7
V˘kladová ustanovení
1. Jinou majetkovou ‰kodou vypl˘vající ze ‰kody na Ïivotû, zdraví a vûci se rozumí u‰l˘ zisk.
2. Osobou blízkou se rozumí pﬁíbuzn˘ v ﬁadû pﬁímé, sourozenec a manÏel; jiné
osoby v pomûru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem
blízké, jestliÏe by újmu, kterou utrpûla jedna z nich, druhá dÛvodnû pociÈovala
jako újmu vlastní.
3. Poddolováním se rozumí lidská ãinnost spoãívající v hloubení podzemních ‰tol,
‰achet, tunelÛ a obdobn˘ch podzemních staveb.
4. Pohﬁe‰ováním vûci nebo její ãásti se rozumí stav, kdy poji‰tûn˘, pﬁíp. po‰kozen˘
nezávisle na své vÛli pozbyl moÏnost s vûcí nakládat, neví, kde se vûc nachází, popﬁípadû zda vûc je‰tû vÛbec existuje (vãetnû odcizené vûci nebo její ãásti).
5. Po‰kozením vûci se rozumí zmûna stavu vûci, kterou je moÏno objektivnû odstranit opravou nebo taková zmûna stavu vûci, kterou objektivnû není moÏné
odstranit opravou, pﬁesto je v‰ak vûc pouÏitelná k pÛvodnímu úãelu.
6. Profesionální sportovní ãinností se rozumí sportovní ãinnost provádûná za
úplatu, vãetnû pﬁípravy k této ãinnosti.
7. Sesouváním pÛdy se rozumí její posun po zemském povrchu zpÛsoben˘ geologick˘mi nebo atmosférick˘mi podmínkami.
8. ·íﬁením popla‰n˘ch zpráv se rozumí znepokojení alespoÀ ãásti obyvatelstva
nûjakého místa tím, Ïe nûkdo roz‰iﬁuje popla‰nou zprávu, která je nepravdivá.
9. ·kodou vzniklou jinak neÏ na zdraví, usmrcením, po‰kozením, zniãením
nebo pohﬁe‰ováním vûcí se rozumí finanãní ‰koda, tj. ‰koda, která nespoãívá
ve ‰kodû na zdraví ani ve ‰kodû na vûci.
10. ·kodou zpÛsobenou úmyslnû se rozumí ‰koda zpÛsobená úmysln˘m konáním ãi opomenutím poji‰tûného nebo o kterém poji‰tûn˘ vûdûl.
11. UÏíváním vûci se rozumí stav, kdy poji‰tûn˘ má vûc movitou ãi nemovitou po
právu ve své moci a je oprávnûn vyuÏívat její uÏitné vlastnosti.
12. Vadou v˘robku je stav, kdy v˘robek z hlediska bezpeãnosti jeho uÏití nezaruãuje vlastnosti, které lze od nûj oprávnûnû oãekávat, zejména s ohledem na:
a) prezentaci v˘robku vãetnû poskytnut˘ch informací nebo
b) pﬁedpokládan˘ úãel, ke kterému má v˘robek slouÏit, nebo
c) dobu, kdy byl v˘robek uveden na trh.
13. Za dostateãné testování v˘robku podle uznávan˘ch pravidel vûdy a techniky nebo jin˘m uznan˘m zpÛsobem se pro úãely poji‰tûní povaÏuje povinné
testování v˘robku v souladu s právním ﬁádem âeské republiky nebo právním ﬁádem jiného státu, pokud se územní platnost poji‰tûní vztahuje i na jeho území.
14. Zánikem právnické osoby bez právního nástupce se rozumí:
– u právnick˘ch osob, které se zapisují do zákonem urãeného rejstﬁíku nebo seznamu,
v˘maz z tohoto rejstﬁíku nebo seznamu nebo zru‰ení právnické osoby zﬁizovatelem;
– u podnikatelÛ – fyzick˘ch osob, které jsou zapsány v zákonem stanoveném rejstﬁíku nebo seznamu, v˘maz z tohoto rejstﬁíku nebo seznamu;
– zánik oprávnûní k podnikatelské ãinnosti.
15. Zneãi‰tûním vod se rozumí zhor‰ení jakosti povrchov˘ch i podzemních vod,
jakoÏ i odpadních vod odvádûn˘ch veﬁejnou kanalizací. Za ‰kodu zpÛsobenou
zneãi‰tûním vod se povaÏuje i pﬁípadná dal‰í ‰koda, která je v pﬁíãinné souvislosti se zneãi‰tûním vod, napﬁ. úhyn ryb, zneãi‰tûní koryta vodního toku, apod.
16. Zniãením vûci se rozumí zmûna stavu vûci, kterou objektivnû není moÏné odstranit opravou, a proto vûc jiÏ nelze dále pouÏívat k pÛvodnímu úãelu.
âlánek 8
Závûreãná ustanovení
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1. 2007.

V‰eobecné pojistné podmínky
poji‰tûní majetku pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení Ïivelní událostí
- zvlá‰tní ãást Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.
âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí
1. Základní Ïivelní poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení po-

2.
a)
b)
c)
d)
e)

UCZ/Îiv/06

ji‰tûné vûci poÏárem, úderem blesku, v˘buchem nebo nárazem nebo zﬁícením osádkou obsazeného letícího tûlesa, jeho ãástí nebo jeho nákladem
a dále rázovou vlnou, kouﬁem a nárazem silniãního vozidla.
K základnímu Ïivelnímu poji‰tûní je moÏno sjednat pﬁipoji‰tûní ostatních Ïivelních nebezpeãí, a to pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci:
vichﬁicí;
krupobitím;
sesuvem pÛdy, zﬁícením skal a zeminy;
pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pﬁedmûtÛ;
tíhou snûhu nebo námrazy;
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f) záplavou, povodní a zemûtﬁesením (dále jen katastrofická pojistná nebezpeãí).
3. Poji‰tûní je dále moÏno sjednat pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení poji‰tûné
vûci vodou z vodovodního zaﬁízení
4. Právo na pojistné plnûní vzniká i v pﬁípadû, kdy byla poji‰tûná vûc po‰kozena nebo zniãena v pﬁímé souvislosti s pojistnou událostí uvedenou v odst. 1.
aÏ 3. tohoto ãlánku.
5. Poji‰tûní se vztahuje na jednotlivá nebezpeãí popﬁ. skupiny nebezpeãí, jejichÏ
poji‰tûní je v pojistné smlouvû v˘slovnû sjednáno.
âlánek 2
Základní Ïivelní poji‰tûní
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ‰koda na poji‰tûné vûci byla zpÛsobena:
– poÏárem;
– úderem blesku;
– v˘buchem;
– nárazem nebo zﬁícením osádkou obsazeného letícího tûlesa, jeho ãástí
nebo jeho nákladem.
– rázovou vlnou, ‰íﬁící se vzduchem, zpÛsobenou letem nadzvukového letadla v dÛsledku pﬁekonání rychlosti zvuku;
– kouﬁem, kter˘ náhle unikl v dÛsledku poruchy ze zaﬁízení, nacházejících se
v místû poji‰tûní nebo kouﬁem v dÛsledku poÏáru nebo v˘buchu v sousedních budovách, prostorách nebo na sousedních pozemcích. Vylouãeny
jsou ‰kody vzniklé dlouhodob˘m pÛsobením kouﬁe. Toto poji‰tûní se sjednává s limitem pojistného plnûní ve v˘‰i 50% z pojistné ãástky sjednané
pro po‰kozen˘ ãi zniãen˘ pﬁedmût poji‰tûní, maximálnû v‰ak 10 mil.Kã,
není-li ve smlouvû ujednáno jinak;
– nárazem silniãního vozidla. Vylouãeny jsou ‰kody zpÛsobené vozidly,
které provozuje poji‰tûn˘, jeho zamûstnanec nebo provozovatel poji‰tûné
budovy. Pokud mÛÏe b˘t náhrada ‰kody poÏadována z jiného poji‰tûní,
není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnûní.
2. Poji‰tûní nebezpeãí uveden˘ch v odst. 1. tohoto ãlánku se nevztahuje na
‰kody zpÛsobené:
a) oÏehnutím, jehoÏ pﬁíãinou nebyl poÏár, v˘buch nebo úder blesku;
b) vystavením uÏitkovému ohni nebo teplu;
c) cílenou explozí pﬁi trhacích pracích apod.;
d) explozí ve spalovacím prostoru spalovacích motorÛ;
e) tlakem plynÛ ve spínacích ãástech elektrick˘ch spínaãÛ.
âlánek 3
Poji‰tûní pro pﬁípad vichﬁice
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ‰koda na poji‰tûné vûci byla zpÛsobena:
a) bezprostﬁedním pÛsobením vichﬁice na poji‰tûnou vûc;
b) vrÏením pﬁedmûtu na poji‰tûnou vûc vichﬁicí.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kodu zpÛsobenou:
a) vniknutím atmosférick˘ch sráÏek nebo neãistot do budovy, pokud k nûmu
nedo‰lo vlivem po‰kození stavebních souãástí následkem vichﬁice;
b) na movit˘ch vûcech umístûn˘ch mimo budovu s v˘jimkou vûcí umístûn˘ch na
vnûj‰í stranû poji‰tûné budovy, které jsou pevnû spojeny s vnûj‰ím plá‰tûm budovy (napﬁ. nápisy, neonové reklamy, mark˘zy, anténní systémy, venkovní vedení
elektﬁiny vãetnû podpÛrn˘ch konstrukcí);
c) vzedmutím vody zpÛsoben˘m vichﬁicí nebo bouﬁí.
âlánek 4
Poji‰tûní pro pﬁípad krupobití
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ‰koda byla zpÛsobena
pﬁím˘m pÛsobením krupobití na poji‰tûnou vûc.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kodu zpÛsobenou:
a) vniknutím atmosférick˘ch sráÏek nebo neãistot do budovy, pokud k nûmu
nedo‰lo vlivem po‰kození stavebních souãástí následkem krupobití;
b) na movit˘ch vûcech umístûn˘ch mimo budovu, s v˘jimkou vûcí umístûn˘ch na
vnûj‰í stranû poji‰tûné budovy, které jsou pevnû spojeny s vnûj‰ím plá‰tûm budovy (napﬁ. nápisy, neonové reklamy, mark˘zy, anténní systémy, venkovní vedení
elektﬁiny vãetnû podpÛrn˘ch konstrukcí).
âlánek 5
Poji‰tûní pro pﬁípad sesuvu pÛdy, zﬁícení skal nebo zeminy
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní tehdy, jestliÏe pﬁíãinou ‰kody
byl bezprostﬁední sesuv pÛdy, zﬁícení skal nebo zeminy na poji‰tûnou vûc.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené:
– sesouváním pÛdy, zﬁícením skal nebo zeminy v dÛsledku lidské ãinnosti,
vãetnû ‰kod zpÛsoben˘ch prÛmyslovou ãinností;
– pﬁírodními vlivy, jejichÏ pﬁíãinou bylo sesedání pÛdy do zemsk˘ch dutin.
âlánek 6
Poji‰tûní pro pﬁípad pádu stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pﬁedmûtÛ
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe dojde k po‰kození nebo
zniãení poji‰tûné vûci pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pﬁedmûtÛ na tuto vûc.
2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody vzniklé pádem pﬁedmûtu, kter˘ je souãástí
téÏe poji‰tûné vûci nebo téhoÏ souboru poji‰tûn˘ch vûcí.
âlánek 7
Poji‰tûní pro pﬁípad tíhy snûhu a námrazy
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe ke vzniku ‰kody na poji‰tûné
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vûci dojde bezprostﬁedním pÛsobením tíhy snûhu nebo námrazy (ledové vrstvy).
2. Poji‰tûní se vztahuje pouze na budovy, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
3. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody na budovách, kde byla pevnost konstrukce pﬁed
pojistnou událostí zeslabena korozí, erozí, dﬁevokazn˘m hmyzem, houbou apod,
âlánek 8
Katastrofická pojistná nebezpeãí
1. Poji‰tûní Ïivelních nebezpeãí uveden˘ch v odst. 2 tohoto ãlánku zaãíná po uplynutí
28 kalendáﬁních dnÛ (ãekací doba) od sjednaného poãátku poji‰tûní, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak. Pﬁi zmûnû pojistné ãástky v prÛbûhu pojistné doby
platí pro poji‰tûná nebezpeãí v˘‰e uvedená ãekací doba pouze pro ãástku, o kterou
byla pÛvodní sjednaná ãástka (limit pojistného plnûní) nav˘‰ena. V pojistné smlouvû sjednaná pojistná ãástka (limit pojistného plnûní) je maximálním plnûním pro jednu a v‰echny pojistné události v jednom kalendáﬁním roce.
2. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní tehdy, jestliÏe poji‰tûná vûc
byla po‰kozena nebo zniãena pÛsobením:
a) povodnû nebo záplavy;
b) zemûtﬁesení.
Z pojistn˘ch nebezpeãí uveden˘ch v tomto odstavci jsou poji‰tûna pouze ta,
která jsou uvedena v pojistné smlouvû.
3. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené:
a) povodní nebo záplavou, pokud je tato Ïivelní událost na základû místních
pomûrÛ v daném místû poji‰tûní pﬁedvídatelná; za pﬁedvídatelnou Ïivelní
událost se povaÏuje povodeÀ nebo záplava, ke kter˘m statisticky dochází
ãastûji neÏ jednou za deset let;
b) poji‰tûní se dále nevztahuje na ‰kody zpÛsobené zpûtn˘m vystoupnutím vody z kanalizaãního potrubí, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak;
c) pÛsobením spodní vody;
d) vzedmutím vody zpÛsoben˘m vichﬁicí nebo bouﬁí.
4. Pojistník je povinen zajistit v místû poji‰tûní provedení níÏe uveden˘ch opatﬁení:
a) zabezpeãit plnou prÛtoãnost (uvolnûní) odvádûcího potrubí kanalizace;
b) v pﬁípadû nebezpeãí povodnû instalovat uzávûry zabraÀující zpûtnému vystoupnutí vody z kanalizace;
c) v prostorách budov, které leÏí pod úrovní pﬁízemního podlaÏí, uloÏit poji‰tûné vûcí minimálnû 12 cm nad úrovní podlahy podzemního podlaÏí.
âlánek 9
Poji‰tûní pro pﬁípad po‰kození vûci vodou z vodovodního zaﬁízení
1. Poji‰tûnému vznikne právo na pojistné plnûní, jestliÏe poji‰tûná vûc byla po‰kozena nebo zniãena vodou vyteklou z vodovodního zaﬁízení v místû poji‰tûní.
2. U poji‰tûn˘ch nemovitostí se poji‰tûní vztahuje rovnûÏ na ‰kodu:
a) na prasklém potrubí na poji‰tûném pozemku, s v˘jimkou ‰kod zpÛsoben˘ch
korozí, nadmûrn˘m opotﬁebením nebo nedostateãnou údrÏbou;
b) na potrubí nebo pﬁipojen˘ch zaﬁízeních uvnitﬁ poji‰tûné nemovitosti vzniklou
mrazem.
Náklady ‰kody se zataÏením ãi v˘mûnou po‰kozeného potrubí jsou v‰ak
omezeny nejv˘‰e na 2 m její délky. Je-li nezbytné pﬁi ‰kodû zatáhnout ãi vymûnit potrubí o délce vût‰í neÏ 2 m, pak i ostatní související náklady s odstranûním této ‰kody jsou uhrazeny podílovû v pomûru poji‰tûné délky potrubí k délce skuteãné. To platí, není-li ujednáno v pojistné smlouvû jinak.
3. Vodou z vodovodních zaﬁízení se rozumí voda:
a) v pﬁívodním a odpadním vodovodním potrubí, vãetnû armatur a sanitárních zaﬁízení;
b) v horkovodním nebo parním topení, klimatizaãním zaﬁízení, teplovodních
ãerpadlech nebo solárním systému.
Vodní pára je zde postavena na roveÀ vodû. TotéÏ platí pro tekutiny zaji‰Èující pﬁenos tepla jako slané roztoky, oleje, chladící prostﬁedky pouÏívané
v systémech dle písmena b) tohoto odstavce.
4. Poji‰tûní nebezpeãí uvedeného v odst. 1. tohoto ãlánku se nevztahuje na
‰kody zpÛsobené:
a) zpûtn˘m vystoupnutím odpadní vody z veﬁejného kanalizaãního potrubí;
b) pronikáním spodní vody, pÛsobením vlhkosti a plísní, atmosférick˘mi sráÏkami;
c) vodou ze sprinklerov˘ch a postﬁikov˘ch hasicích zaﬁízení pﬁi jejich funkãní aktivaci;
d) sesuvem pÛdy kromû pﬁípadu, kdy byl tento sesuv zpÛsoben pojistnou událostí ve smyslu odst 1. tohoto ãlánku.
5. Poji‰tûn˘ je povinen:
a) udrÏovat vodovodní zaﬁízení v bezvadném stavu;
b) v prostorách budovy, které leÏí pod úrovní pﬁízemního podlaÏí, zajistit uloÏení poji‰tûn˘ch vûcí minimálnû 12 cm nad úrovní podzemního podlaÏí;
c) v chladném období zajistit dostateãné vytápûní budovy, kontrolovat pravidelnû stav vodovodního zaﬁízení;
d) v pﬁípadû nutnosti uzavﬁít pﬁívod vody a vypustit potrubí.
âlánek 10
Pﬁedmût poji‰tûní
1. Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou nemovité a movité vûci specifikované v pojistné
smlouvû dle jednotliv˘ch poloÏek.
2. Movité vûci jsou poji‰tûny za pﬁedpokladu, Ïe jsou ve vlastnictví poji‰tûného.
3. Poji‰tûní vûcí ve vlastnictví cizích osob je moÏné pouze za pﬁedpokladu, Ïe tyto
vûci poji‰tûn˘ oprávnûnû pﬁevzal a je-li tak v pojistné smlouvû ujednáno.
4. Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na:
a) cennosti vãetnû jejich sbírek;
b) nosiãe dat a záznamÛ v˘robní a provozní dokumentace;
c) v˘stavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na v˘robní zaﬁízení nepouÏitelná pro standardní produkci;
d) motorová vozidla, pﬁívûsy, návûsy a taÏné stroje, kter˘m jsou pﬁidûlovány
SPZ, s v˘jimkou, jsou-li vedeny jako zásoby;
e) hrací, penûÏní a obdobné automaty vãetnû jejich obsahu;
f) vûci zvlá‰tní hodnoty (za vûci zvlá‰tní hodnoty se povaÏují vûci historické,
staroÏitné nebo umûlecké hodnoty, vãetnû jejich sbírek);

g) budovy ve stavbû (novû zahajovaná stavba ãi rekonstrukce podléhající stavebnímu povolení), budovy, které nejsou provoznû vyuÏívány k danému
úãelu a vûci uloÏené v tûchto budovách.
5. Pokud je tak v pojistné smlouvû ujednáno, vztahuje se poji‰tûní rovnûÏ na:
a) vûci osobní potﬁeby zamûstnancÛ, které se obvykle nosí do zamûstnání;
b) vûci, které byly zamûstnancem do místa poji‰tûní pﬁineseny v souvislosti s v˘konem povolání, na Ïádost nebo se souhlasem zamûstnavatele.
Poji‰tûní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová vozidla zamûstnancÛ, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
6. Poji‰tûní se nevztahuje na:
a) vodstvo, pÛdu a pole;
b) vrtné vûÏe vãetnû pﬁíslu‰enství;
c) zaﬁízení atomov˘ch elektráren a zaﬁízení na pﬁípravu jaderného paliva pro tyto elektrárny, vãetnû pﬁíslu‰enství.
âlánek 11
Poji‰tûné náklady
1. Pokud je ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, uhradí pojistitel nezbytné náklady:
a) na vyklizení místa poji‰tûní, vãetnû strÏení stojících ãástí, odvoz suti a jin˘ch
zbytkÛ k nejbliÏ‰ímu sloÏi‰ti a za jejich uloÏení nebo zniãení;
nehradí se náklady na dekontaminaci zeminy a vody;
v pﬁípadû vzniku Ïivelní pojistné události ve smyslu ãlánkÛ 3 aÏ 8 tûchto pojistn˘ch
podmínek uhradí pojistitel náklady na vyklizení místa rovnûÏ mimo sjednané místo poji‰tûní jen v pﬁípadû, Ïe se jedná o vûci zahrnuté v pojistné smlouvû;
b) na stavební úpravy a na demontáÏ nebo opûtovnou montáÏ ostatních nepo‰kozen˘ch poji‰tûn˘ch vûcí, provedené v souvislosti s nov˘m poﬁízením
nebo opravou vûcí po‰kozen˘ch nebo zniãen˘ch pﬁi pojistné události;
c) na obnovení v˘robní a provozní dokumentace, pokud bude provedeno do
dvou let po pojistné události; jinak pojistitel poskytne plnûní pouze ve v˘‰i
odpovídající poﬁizovací cenû materiálu;
d) vzniklé tím, Ïe za úãelem obnovy nebo nového poﬁízení po‰kozené vûci musí b˘t jiné nepo‰kozené vûci pﬁemístûny nebo ochránûny (náklady na pﬁemístûní a ochranu); náklady na pﬁemístûní a ochranu jsou zejména v˘daj na
demontáÏ nebo opûtovnou montáÏ strojÛ, za proraÏení, demolici nebo
opûtovné postavení ãástí budov nebo na zvût‰ení otvorÛ.
2. Pojistitel uhradí jen úãelné, pﬁimûﬁené a hospodárnû vynaloÏené náklady obvyklé v místû vzniku pojistné události.
3. Poji‰tûní nákladÛ specifikovan˘ch v tomto ãlánku pojistn˘ch podmínek se
sjednává na jednotlivé poloÏky ãi jejich kombinaci, a to vÏdy na první riziko
pro pojistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.
âlánek 12
ZachraÀovací náklady
V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného nebezpeãí pojistitel
uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pﬁi
odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ. Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto ãlánku se omezuje do
v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky. Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly
vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu pojistného plnûní. ZachraÀovací náklady, které pojistník
vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
âlánek 13
V˘luky z poji‰tûní
Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pﬁíãiny nevztahuje na:
a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepﬁítele,
váleãného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda
byla vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury, vzbouﬁení, srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi
uzurpované moci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání skupiny osob
se zl˘m úmyslem, ãinu lidí jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vojenské úãely, zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády pÛsobící de jure nebo de facto anebo jiného veﬁejného orgánu;
b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘vajícího
z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany orgánÛ veﬁejné správy;
c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného, jeho zástupce, osoby kterou poji‰tûn˘ povûﬁil péãí o poji‰tûné vûci, nebo ostrahou místa
poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve spoleãné domácnosti
s poji‰tûn˘m; v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za zástupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé a jednatelé;
e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pﬁímo nebo nepﬁímo zpÛsobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m ãinem, bez
ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo na jakékoli ãásti takové újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít podíl i jiná pﬁíãina; pro úãely této v˘luky se terorismem
rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úãinkem ovlivnûní
vlády nebo vyvolání strachu ve veﬁejnosti nebo v její ãásti.
âlánek 14
Pojistná hodnota, pojistná ãástka
1. Pojistná ãástka vyjadﬁuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní pojistitele.
Pojistná ãástka se stanoví pro jednotlivé poloÏky vûcí movit˘ch a nemovit˘ch a po-

ji‰tûn˘ch nákladÛ. Pojistnou ãástku stanoví vÏdy na vlastní odpovûdnost pojistník.
2. Poji‰tûní lze sjednat na:
a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na poﬁízení nové vûci stejného druhu a kvality;
b) ãasovou cenu, tj. novou cenu sníÏenou o ãástku odpovídající míﬁe opotﬁebení nebo jiného znehodnocení vûci;
c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnocené vûci ãi vûci nepouÏitelné obecnû nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále uvedeno jinak;
obecná cena je cena vûci nebo budovy nebo pouÏitého materiálu v místû
obvyklá, za kterou by je poji‰tûn˘ prodal.
3. Poji‰tûní budov, v˘robních a provozních zaﬁízení a vûcí zamûstnancÛ se sjednává na novou, ãasovou nebo obecnou cenu.
4. Poji‰tûní zásob, kter˘mi jsou:
a) zboÏí, které poji‰tûn˘ vyrábí, vãetnû nedokonãen˘ch v˘robkÛ;
b) zboÏí, se kter˘m poji‰tûn˘ obchoduje;
c) suroviny;
d) pﬁírodní produkty
se sjednává na novou cenu, která je omezena dosaÏitelnou prodejní cenou
v okamÏiku pojistné události.
V˘‰i pojistné ãástky pro poloÏku zásob je moÏno stanovit pevnou ãástkou nebo podle stavu zásob k rozhodnému dni.
5. Pojistnou hodnotou cenn˘ch papírÛ pﬁijat˘ch k burzovnímu obchodu je jejich kurs
uveﬁejnûn˘ v kursovním lístku burzy cenn˘ch papírÛ v den vzniku pojistné události. Pojistnou hodnotou ostatních cenn˘ch papírÛ je jejich trÏní hodnota, pojistnou
hodnotou disponibilních dokladÛ (vkladních kníÏek apod.) je hodnota jejich aktiv.
6. Poji‰tûní vzorÛ, modelÛ, prototypÛ, exponátÛ a v˘robních zaﬁízení nepouÏiteln˘ch pro standardní produkci lze sjednat na ãasovou nebo obecnou cenu.
7. Pojistnou hodnotou umûleck˘ch pﬁedmûtÛ a staroÏitností je obecná cena, tj.
jejich cena obvyklá v místû a ãase vzniku pojistné události.
âlánek 15
Podpoji‰tûní, poji‰tûní na první riziko
1. Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í
neÏ její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je k v˘‰i
‰kody ve stejném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû.
2. Poji‰tûní na první riziko je moÏné sjednat pro:
– poloÏky poji‰tûn˘ch nákladÛ;
– jiné poloÏky uvedené v pojistné smlouvû.
Pojistná ãástka pro jednotlivé poloÏky je horní hranicí plnûní pojistitele pro
plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí v prÛbûhu jednoho pojistného období.
V pojistné smlouvû musí b˘t v˘slovnû uvedeno, Ïe se jedná o poji‰tûní prvního rizika.
Ustanovení odst. 1. tohoto ãlánku se v tomto pﬁípadû nepouÏije.
3. Do‰lo-li v prÛbûhu jednoho pojistného období v dÛsledku pojistného plnûní
ke sníÏení pojistné ãástky sjednané na první riziko, mÛÏe si poji‰tûn˘ tuto pojistnou ãástku do její pÛvodní v˘‰e opût obnovit doplacením pojistného.
âlánek 16
Místo poji‰tûní
1. Místem poji‰tûní je budova, prostory nebo pozemek uveden˘ v pojistné smlouvû.
2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se poji‰tûní na v‰echna tato místa poji‰tûní.
3. Poji‰tûní se vztahuje téÏ na vûci, které byly z dÛvodu bezprostﬁednû hrozící
nebo jiÏ nastalé pojistné události pﬁemístûny z místa poji‰tûní.
4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území âeské republiky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.
âlánek 17
V˘poãet pojistného
1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.
2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.
âlánek 18
Pojistné plnûní
1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepﬁedvídaná vûcná ‰koda na poji‰tûné vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní.
2. Byla-li poji‰tûná vûc po‰kozena nebo zniãena, vzniká poji‰tûnému právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvû stanoveno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a) pﬁi poji‰tûní na novou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku za
poﬁízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úãelu v dobû
bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí, sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;
b) pﬁi poji‰tûní na ãasovou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku
za poﬁízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úãelu, v pomûru ãasové ceny k nové cenû vûci, tj. s pﬁihlédnutím ke stupni opotﬁebení
nebo jiného znehodnocení ãi zhodnocení, ke kterému do‰lo opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem v dobû bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí a sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;
c) pﬁi poji‰tûní na obecnou cenu ãástku, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou vûc v daném místû a v daném ãase koupit.
3. Pokud je v‰ak vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní pﬁesahující ãasovou cenu pouze za pﬁedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tﬁí let od pojistné události provede opravu ãi nové poﬁízení vûci movité stejného druhu
a kvality v místû poji‰tûní, resp. nové poﬁízení vûci nemovité i na jiném místû v âeské republice, není-li na stávajícím místû proveditelné.
4. K úhradû pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnûní maximálnû do v˘‰e:
a) pojistné ãástky stanovené pro pﬁíslu‰nou poloÏku za kaÏdou pojistnou událost;
b) limitu pojistného plnûní, sjednaného pro konkrétní danou poji‰tûnou poloÏ-
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ku, pﬁiãemÏ tento limit je maximální hranicí plnûní pojistitele z jedné a v‰ech
pojistn˘ch událostí v pojistném období.
5. V pﬁípadû, kdy míra opotﬁebení nebo jiného znehodnocení ãásti nebo celku jednotlivé poloÏky pﬁedmûtu poji‰tûní pﬁesahuje v dobû vzniku pojistné události
60% nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnûní pouze v ãasové cenû.
6. Zbytky po‰kozené nebo zniãené vûci zÛstávají ve vlastnictví poji‰tûného a jejich hodnota se odeãítá od pojistného plnûní.

e) pﬁedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch, zniãen˘ch a ztracen˘ch vûcí.
4. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátû cenn˘ch papírÛ, cenn˘ch listin nebo jin˘ch disponibilních dokladÛ, je poji‰tûn˘ povinen neprodlenû zahájit jejich umoﬁovací ﬁízení.

âlánek 19
Znovunalezené vûci

Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého poru‰ení povinností poji‰tûného uveden˘ch v ãlánku 21 tûchto pojistn˘ch podmínek, pokud toto
poru‰ení:
a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události;
b) znemoÏnilo pﬁedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou
událostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.

1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pﬁíãinné souvislosti s pojistnou událostí nepﬁechází na pojistitele. Poji‰tûn˘ je povinen neprodlenû oznámit pojistiteli nález poji‰tûn˘ch vûcí a dále je povinen tyto vûci pﬁevzít.
2. Poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení
pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ, které musel vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s majetkem nakládat.
3. Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou nalezen˘ch vûcí na pokyn pojistitele,
pokud není potﬁeba z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít dﬁíve.
âlánek 20
Spoluúãast
1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe poji‰tûn˘ se podílí na pojistném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen spoluúãast).
2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky.
âlánek 21
Povinnosti poji‰tûného
1. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek je pojistník dále povinen:
a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pﬁedpisy vãetnû bezpeãnostních pﬁedpisÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnosti,
které byly stanoveny v pojistné smlouvû;
b) neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo druhu podnikatelské ãinnosti;
c) vést samostatn˘ seznam poji‰tûn˘ch vûcí uveden˘ch v ãlánku 10 odst. 4. písm. a)
a f) tûchto pojistn˘ch podmínek a tento seznam uloÏit tak, aby v pﬁípadû pojistné
události nemohl b˘t zniãen, po‰kozen nebo ztracen spoleãnû s jin˘mi vûcmi;
d) oznámit pojistiteli, Ïe uzavﬁel dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné
nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné ãástky.
2. Poji‰tûn˘ je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût pﬁimûﬁená opatﬁení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody, která jiÏ
nastala, a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a ﬁídit se jimi.
3. V pﬁípadû vzniku pojistné události je poji‰tûn˘ povinen:
a) oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tﬁí dnÛ, u ‰kod pﬁesahujících urãitou
ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen uãinit oznámení ihned;
b) neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;
c) nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu s obecn˘m zájmem;
d) umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûﬁen˘m ve‰kerá ‰etﬁení potﬁebná
pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pﬁedloÏit k tomu potﬁebné podklady a informace;

UCZ/Odc/06
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.
âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.

5.
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Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípady, kdy na poji‰tûné vûci do‰lo ke ‰kodû:
krádeÏí vloupáním;
loupeÏn˘m pﬁepadením;
loupeÏn˘m pﬁepadením pﬁi pﬁepravû poji‰tûn˘ch vûcí (kromû zásob a zboÏí)
poji‰tûn˘m nebo jeho zamûstnancem (dále jen posel);
vandalismem.
Poji‰tûní vandalismu, uvedeného pod písm. d) tohoto odstavce je vázáno na
sjednání poji‰tûní dle písm. a) tohoto odstavce.
Právo na pojistné plnûní vzniká i v pﬁípadû, kdy byla poji‰tûná vûc po‰kozena, zniãena nebo odcizena v pﬁímé souvislosti s pojistnou událostí uvedenou
v odst. 1. písm. a) aÏ c) tohoto ãlánku.
Poji‰tûní jednotliv˘ch nebezpeãí musí b˘t ve smlouvû v˘slovnû ujednáno.
Právo na pojistné plnûní dle odst.1., písm. a) tohoto ãlánku vzniká pouze
tehdy, pokud byly poji‰tûné vûci uloÏeny v uzamãeném prostoru v místû poji‰tûní. Pro vûci, které pro svou rozmûrnost ãi hmotnost nemohly b˘t uloÏeny v uzamãeném prostoru budovy, vzniká právo na plnûní i tehdy, pokud do‰lo ke krádeÏi vloupáním na oploceném prostranství v místû poji‰tûní. Pro cennosti vzniká právo na plnûní, pokud byly umístûny v uzamãeném prostoru
v místû poji‰tûní a dále uzamãeny v pevn˘ch schránkách nebo trezorech.
Právo na pojistné plnûní dle odst. 1., písm. b) tohoto ãlánku vzniká pouze
tehdy, pokud byla loupeÏ spáchána v místû poji‰tûní.

âlánek 22
Práva pojistitele

âlánek 23
V˘klad pojmÛ
1. Za cennosti se povaÏují tuzemské a zahraniãní bankovky a mince, drahé kovy, drahokamy, perly a pﬁedmûty z nich vyrobené, vkladní a ‰ekové kníÏky,
platební karty, cenné papíry a ceniny, za které jsou povaÏovány i prostﬁedky
jeÏ mají hodnotu, ze které bude moci b˘t po vydání do uÏívání ãerpáno, jako jsou napﬁíklad poukázky nahrazující peníze, po‰tovní známky, dálniãní nálepky, kolky, telefonní kupony, stravenky do provozoven veﬁejného stravování, jízdenky a obdobné prostﬁedky.
2. Za povodeÀ se povaÏuje zaplavení pozemku v místû poji‰tûní a jeho bezprostﬁedním okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z bﬁehÛ.
3. Za poÏár se povaÏuje oheÀ, kter˘ vznikl nebo se vlastní silou roz‰íﬁil mimo urãené ohni‰tû. Za ‰kodu zpÛsobenou poÏárem se nepovaÏuje zkrat elektrického vedení, i kdyÏ je provázen svûteln˘m projevem a pÛsobením tepla.
4. Za úder blesku se povaÏuje bezprostﬁední pﬁechod blesku s destrukãními úãinky na poji‰tûnou vûc. Za ‰kodu zpÛsobenou bezprostﬁednû úderem blesku se nepovaÏuje ‰koda vzniklá v prÛbûhu bouﬁe na elektrick˘ch nebo elektronick˘ch zaﬁízeních pﬁepûtím.
5. Za vichﬁici se povaÏuje proudûní vzduchu dosahující v místû poji‰tûní rychlosti minimálnû 75 km za hodinu. NemÛÏe-li b˘t rychlost proudûní vzduchu
zji‰tûna, poskytne pojistitel pojistné plnûní za ‰kodu zpÛsobenou vichﬁicí, pokud poji‰tûn˘ prokáÏe, Ïe pohyb vzduchu v okolí místa poji‰tûní zpÛsobil
‰kody na budovách nebo na vûcech stejnû odoln˘ch v bezvadném stavu.
6. Za v˘buch se povaÏuje náhl˘ projev roztaÏnosti plynÛ nebo par navenek.
V˘buchem tlakové nádoby trvale naplnûné stlaãenou párou nebo plynem se rozumí naru‰ení její stûny v takovém rozsahu, Ïe dojde k náhlému vyrovnání tlaku
uvnitﬁ a vnû nádoby. Poji‰tûní se v‰ak nevztahuje na ‰kody zpÛsobené podtlakem.
7. Záplavou se rozumí doãasné vytvoﬁení vodní hladiny na pozemku v místû
poji‰tûní a jeho bezprostﬁedním okolí vlivem atmosférick˘ch sráÏek.
8. Za zemûtﬁesení jsou povaÏovány pﬁírodními vlivy zpÛsobené otﬁesy zemského povrchu, vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru o síle minimálnû 6. stupnû mezinárodní stupnice. ·koda zpÛsobená zemûtﬁesením je
dále povaÏována za prokázanou, pokud pojistník pﬁedloÏí dÛkaz o tom, Ïe:
– otﬁesy pÛdy zpÛsobily po‰kození okolních budov v bezvadném stavu;
– ‰koda zpÛsobená na poji‰tûné vûci mohla b˘t zpÛsobena pouze zemûtﬁesením, a to s ohledem na její pﬁedchozí bezvadn˘ stav.
âlánek 24
Úãinnost
Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1.2006.

V‰eobecné pojistné podmínky
poji‰tûní majetku pro pﬁípad odcizení
- zvlá‰tní ãást 6. Právo na pojistné plnûní dle odst. 1., písm. c) tohoto ãlánku vzniká pouze
tehdy, pokud byl posel bûhem pﬁepravy o poji‰tûné vûci oloupen. Poãátek
pﬁepravy je okamÏik pﬁevzetí poji‰tûné vûci k bezprostﬁednû navazující pﬁepravû, která musí b˘t provádûna nejkrat‰í bezpeãnou trasou a konãí pﬁedáním pﬁepravované vûci v místû urãení. Právo na pojistné plnûní vzniká i v pﬁípadû, pokud k odcizení ãi ztrátû do‰lo pﬁi dopravní nebo jiné nehodû, pﬁi níÏ
byl posel zbaven moÏnosti pﬁepravované vûci opatrovat (nikoliv v pﬁíãinné
souvislosti s poÏitím alkoholu, drogy ãi zneuÏití lékÛ). Poji‰tûní se vztahuje i
na pﬁípady, kdy bylo bezprostﬁednû pﬁed nebo po pﬁepravû zásilky proti poslu pouÏito násilí nebo hrozba bezprostﬁedního násilí.
Právo na pojistné plnûní nevzniká, pokud byla pﬁeprava provádûna na základû pﬁepravních smluv.
7. Právo na plnûní dle odst. 1., písm. d) tohoto ãlánku vzniká, pokud do‰lo k úmyslnému po‰kození nebo zniãení pﬁedmûtu poji‰tûní v místû poji‰tûní. Podmínkou
plnûní pojistitele je ‰etﬁení ‰kody Policií âR. Poji‰tûní se sjednává na první riziko.
âlánek 2
Pﬁedmût poji‰tûní
1. Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou movité vûci specifikované v pojistné smlouvû dle
jednotliv˘ch poloÏek, není-li ujednáno jinak.
2. Movité vûci jsou poji‰tûny za pﬁedpokladu, Ïe jsou ve vlastnictví poji‰tûného.
3. Poji‰tûní vûcí ve vlastnictví cizích osob je moÏné pouze za pﬁedpokladu,
Ïe tyto vûci poji‰tûn˘ oprávnûnû pﬁevzal a je-li tak v pojistné smlouvû ujednáno.
4. Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na:
a) cennosti, vãetnû jejich sbírek;

b) nosiãe dat a záznamÛ v˘robní a provozní dokumentace;
c) v˘stavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na v˘robní zaﬁízení nepouÏitelná pro standardní produkci;
d) motorová vozidla, pﬁívûsy, návûsy a taÏné stroje, kter˘m jsou pﬁidûlovány
SPZ resp. RZ, s v˘jimkou, jsou-li vedeny jako zásoby;
e) hrací, penûÏní a obdobné automaty vãetnû jejich obsahu;
f) vûci zvlá‰tní hodnoty (za vûci zvlá‰tní hodnoty se povaÏují vûci historické,
staroÏitné nebo umûlecké hodnoty, vãetnû jejich sbírek);
g) stavební souãásti;
h) po‰kození nebo zniãení uzamãen˘ch kontrolních a registraãních pokladen
v dÛsledku krádeÏe vloupáním.
5. Pokud je tak v pojistné smlouvû ujednáno, vztahuje se poji‰tûní rovnûÏ na:
a) vûci osobní potﬁeby zamûstnancÛ, které se obvykle nosí do zamûstnání;
b) vûci, které byly zamûstnancem do místa poji‰tûní pﬁineseny v souvislosti s v˘konem povolání, na Ïádost nebo se souhlasem zamûstnavatele.
Poji‰tûní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová vozidla zamûstnancÛ, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
6. Poji‰tûní se nevztahuje na:
a) na vûci uloÏené v budovû ve stavbû (novû zahajovaná stavba ãi rekonstrukce podléhající stavebnímu povolení), v budovû, která není provoznû vyuÏívána k danému úãelu a na stavební souãásti tûchto budov.
b) vodstvo, pÛdu a pole;
c) vrtné vûÏe vãetnû pﬁíslu‰enství;
d) zaﬁízení atomov˘ch elektráren a zaﬁízení na pﬁípravu jaderného paliva pro tyto elektrárny, vãetnû pﬁíslu‰enství.
e) – sklenûné v˘plnû a plasty, jeÏ nahrazují sklo, vãetnû na nich nalepen˘ch
snímaãÛ zabezpeãovacích zaﬁízení, nalepen˘ch fólií, nápisÛ, maleb a jiné
v˘zdoby.
– historické nebo památkovû chránûné objekty;
– na ‰kody na fasádách nánosem nebo nástﬁikem barev, chemikálii apod.
âlánek 3
Poji‰tûné náklady
1. Pokud je v pojistné smlouvû ujednáno poji‰tûní dle ãlánku 1, odst.1, písm.
a), b), d) tûchto pojistn˘ch podmínek je moÏno dále sjednat poji‰tûní:
a) nákladÛ na v˘mûnu zámkÛ vnûj‰ích dveﬁí budovy v místû poji‰tûní, pokud
do‰lo ke ztrátû klíãe v dÛsledku pojistné události, nebo ãinu mimo místo poji‰tûní podle ãlánku 1, odst. 1., písm. a) aÏ c) tûchto pojistn˘ch podmínek;
toto ujednání se nevztahuje na dveﬁe od trezorov˘ch místností;
b) poji‰tûní nákladÛ vznikl˘ch ztrátou klíãÛ od trezorov˘ch místností, vícestûnn˘ch ocelov˘ch skﬁíní s minimální hmotností 300 kg, nebo zazdûn˘ch ocelov˘ch skﬁíní s vícestûnn˘mi dveﬁmi v místû poji‰tûní; jedná se o náklady na
v˘mûnu zámkÛ, poﬁízení nov˘ch klíãÛ, stejnû jako o nezbytné násilné otevﬁení, a na poﬁízení nov˘ch schránek nebo uzavﬁení tûchto pﬁístupÛ.
2. Pojistitel uhradí jen úãelné, pﬁimûﬁené a hospodárnû vynaloÏené náklady obvyklé v místû vzniku pojistné události.
3. Poji‰tûní nákladÛ specifikovan˘ch v tomto ãlánku se sjednává na jednotlivé poloÏky ãi jejich kombinaci, a to vÏdy na první riziko pro pojistná nebezpeãí dle tûchto pojistn˘ch podmínek, která musí b˘t uvedena v pojistné smlouvû.
âlánek 4
ZachraÀovací náklady
V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného nebezpeãí pojistitel
uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pﬁi
odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ. Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto ãlánku se omezuje do
v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky. Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly
vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu pojistného plnûní. ZachraÀovací náklady, které pojistník
vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
âlánek 5
V˘luky z poji‰tûní
Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pﬁíãiny nevztahuje na:
a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepﬁítele, váleãného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda byla vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury, vzbouﬁení, srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi
uzurpované moci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání skupiny
osob se zl˘m úmyslem, ãinu lidí jednajících pro politickou organizaci nebo
ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vojenské úãely, zniãení nebo
po‰kození z pokynu vlády pÛsobící de jure nebo de facto anebo jiného
veﬁejného orgánu;
b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘vajícího
z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany orgánÛ veﬁejné správy;
c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného, jeho
zástupce, jeho zamûstnance, osoby, kterou poji‰tûn˘ povûﬁil péãí o poji‰tûné vûci nebo ostrahou místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve spoleãné domácnosti s poji‰tûn˘m; v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘m je
právnická osoba, za zástupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé a jednatelé;

e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pﬁímo nebo nepﬁímo zpÛsobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m ãinem,
bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo na jakékoli ãásti takové
újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít podíl i jiná pﬁíãina; pro úãely této v˘luky se terorismem rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury
s úmyslem nebo úãinkem ovlivnûní vlády nebo vyvolání strachu ve veﬁejnosti nebo v její ãásti.
âlánek 6
Pojistná hodnota, pojistná ãástka
1. Pojistná ãástka vyjadﬁuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní pojistitele. Pojistná ãástka se stanoví pro jednotlivé poloÏky vûcí movit˘ch a nemovit˘ch (pokud jde o poji‰tûné náklady). Pojistnou ãástku stanoví vÏdy na
vlastní odpovûdnost pojistník.
2. Poji‰tûní lze sjednat na:
a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na poﬁízení nové vûci stejného druhu a kvality;
b) ãasovou cenu, tj. novou cenu sníÏenou o ãástku odpovídající míﬁe opotﬁebení nebo jiného znehodnocení vûci;
c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnocené vûci ãi vûci nepouÏitelné obecnû nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále uvedeno jinak;
obecná cena je cena vûci v místû obvyklá, za kterou by je poji‰tûn˘ prodal.
3. Poji‰tûní v˘robních a provozních zaﬁízení a vûcí zamûstnancÛ se sjednává na
novou, ãasovou nebo obecnou cenu.
4. Poji‰tûní zásob, kter˘mi jsou:
a) zboÏí, které poji‰tûn˘ vyrábí, vãetnû nedokonãen˘ch v˘robkÛ;
b) zboÏí, se kter˘m poji‰tûn˘ obchoduje;
c) suroviny;
d) pﬁírodní produkty
se sjednává na novou cenu, která je omezena dosaÏitelnou prodejní cenou
v okamÏiku pojistné události.
V˘‰i pojistné ãástky pro poloÏku zásob je moÏno stanovit pevnou ãástkou nebo podle stavu zásob k rozhodnému dni.
5. Pojistnou hodnotou cenn˘ch papírÛ pﬁijat˘ch k burzovnímu obchodu je jejich kurs uveﬁejnûn˘ v kursovním lístku burzy cenn˘ch papírÛ v den vzniku
pojistné události. Pojistnou hodnotou ostatních cenn˘ch papírÛ je jejich trÏní hodnota, pojistnou hodnotou disponibilních dokladÛ (vkladních kníÏek
apod.) je hodnota jejich aktiv.
6. Poji‰tûní vzorÛ, modelÛ, prototypÛ, exponátÛ a v˘robních zaﬁízení nepouÏiteln˘ch pro standardní produkci lze sjednat na ãasovou nebo obecnou
cenu.
7. Pojistnou hodnotou umûleck˘ch pﬁedmûtÛ a staroÏitností je obecná cena,
tj. jejich cena obvyklá v místû a ãase vzniku pojistné události.
âlánek 7
Podpoji‰tûní, poji‰tûní na první riziko
1. Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í
neÏ její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je k v˘‰i
‰kody ve stejném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû.
2. Poji‰tûní na první riziko je moÏné sjednat pro jednotlivé poloÏky uvedené
v pojistné smlouvû.
Pojistná ãástka pro jednotlivé poloÏky je horní hranicí plnûní pojistitele pro
plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí v prÛbûhu jednoho pojistného období.
V pojistné smlouvû musí b˘t v˘slovnû uvedeno, Ïe se jedná o poji‰tûní prvního rizika.
Ustanovení odstavce 1. tohoto ãlánku se v tomto pﬁípadû nepouÏije.
3. Do‰lo-li v prÛbûhu jednoho pojistného období v dÛsledku pojistného plnûní
ke sníÏení pojistné ãástky sjednané na první riziko, mÛÏe si poji‰tûn˘ tuto pojistnou ãástku do její pÛvodní v˘‰e opût obnovit doplacením pojistného.
âlánek 8
Místo poji‰tûní
1. Místem poji‰tûní je budova, prostory nebo pozemek uveden˘ v pojistné
smlouvû.
2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se poji‰tûní na v‰echna tato místa poji‰tûní.
3. Poji‰tûní se vztahuje téÏ na vûci, které byly z dÛvodu bezprostﬁednû hrozící
nebo jiÏ nastalé pojistné události pﬁemístûny z místa poji‰tûní.
4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území âeské republiky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.
âlánek 9
V˘poãet pojistného
1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.
2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.
âlánek 10
Pojistné plnûní
1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepﬁedvídaná vûcná ‰koda na poji‰tûné vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní.
2. Byla-li poji‰tûná vûc odcizena, po‰kozena nebo zniãena, vzniká poji‰tûnému
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a)
b)

c)
3.

4.

5.
a)
b)
6.
7.

právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvû stanoveno jinak, aby mu
pojistitel vyplatil:
pﬁi poji‰tûní na novou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku za
poﬁízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úãelu v dobû
bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí, sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;
pﬁi poji‰tûní na ãasovou cenu ãástku za opravu po‰kozené vûci nebo ãástku
za poﬁízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úãelu, v pomûru ãasové ceny k nové cenû vûci, tj. s pﬁihlédnutím ke stupni opotﬁebení
nebo jiného znehodnocení ãi zhodnocení, ke kterému do‰lo opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem v dobû bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí a sníÏenou o cenu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ;
pﬁi poji‰tûní na obecnou cenu ãástku, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou vûc v daném místû a v daném ãase koupit.
Poji‰tûná vûc musí b˘t zabezpeãena zpÛsobem uveden˘m v DoplÀkov˘ch
pojistn˘ch podmínkách pro toto poji‰tûní. Není-li tomu tak, plní pojistitel
pouze do v˘‰e limitÛ odpovídajích zpÛsobu zabezpeãení v dobû pojistné
události, pokud tak DopÀkové pojistné podmínky pro toto poji‰tûní stanoví.
Pokud je v‰ak vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní pﬁesahující ãasovou cenu pouze za pﬁedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tﬁí let od pojistné události provede opravu ãi nové poﬁízení vûci movité stejného druhu
a kvality v místû poji‰tûní, resp. nové poﬁízení vûci nemovité i na jiném místû v âeské republice, není-li na stávajícím místû proveditelné.
K úhradû pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnûní maximálnû do v˘‰e:
pojistné ãástky stanovené pro pﬁíslu‰nou poloÏku za kaÏdou pojistnou událost;
limitu pojistného plnûní, sjednaného pro konkrétní danou poji‰tûnou poloÏku, pﬁiãemÏ tento limit je maximální hranicí plnûní pojistitele z jedné a v‰ech
pojistn˘ch událostí v pojistném období.
V pﬁípadû, kdy míra opotﬁebení nebo jiného znehodnocení ãásti nebo celku
jednotlivé poloÏky pﬁedmûtu poji‰tûní pﬁesahuje v dobû vzniku pojistné události 60% nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnûní pouze v ãasové cenû.
Zbytky po‰kozené nebo zniãené vûci zÛstávají ve vlastnictví poji‰tûného a jejich hodnota se odeãítá od pojistného plnûní.

âlánek 11
Znovunalezené vûci
1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pﬁíãinné
souvislosti s pojistnou událostí nepﬁechází na pojistitele. Poji‰tûn˘ je povinen
neprodlenû oznámit pojistiteli nález poji‰tûn˘ch vûcí a dále je povinen tyto
vûci pﬁevzít.
2. Poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení
pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ, které musel vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s majetkem nakládat.
3. Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou nalezen˘ch vûcí na pokyn pojistitele,
pokud není potﬁeba z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít dﬁíve.
âlánek 12
Spoluúãast
1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe poji‰tûn˘ se podílí na pojistném
plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen spoluúãast).
2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky.
âlánek 13
Povinnosti poji‰tûného
1. Poji‰tûn˘ je povinen zabezpeãit poji‰tûné vûci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby jejich zpÛsob zabezpeãení odpovídal pﬁedepsanému zpÛsobu
uvedenému v DoplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pro toto poji‰tûní.
2. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek je dále
povinen:
a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pﬁedpisy vãetnû bezpeãnostních pﬁedpisÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnosti,
které byly stanoveny v pojistné smlouvû;
b) neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo druhu podnikatelské ãinnosti;
c) vést inventární seznam poji‰tûn˘ch vûcí uveden˘ch v ãlánku 2, odst. 4.,
písm. a) a f) tûchto pojistn˘ch podmínek a tento seznam uloÏit tak, aby v pﬁípadû pojistné události nemohl b˘t zniãen, po‰kozen nebo ztracen spoleãnû
s jin˘mi vûcmi;
d) oznámit pojistiteli, Ïe uzavﬁel dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné
nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné ãástky.
3. Poji‰tûn˘ je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût pﬁimûﬁená opatﬁení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody, která jiÏ
nastala, a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a ﬁídit se jimi.
4. V pﬁípadû vzniku pojistné události je poji‰tûn˘ povinen:
a) oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tﬁí dnÛ, u ‰kod pﬁesahujících
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b)
c)
d)
e)
5.

urãitou ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen uãinit oznámení ihned;
neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;
nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu s obecn˘m zájmem;
umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûﬁen˘m ve‰kerá ‰etﬁení potﬁebná
pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pﬁedloÏit k tomu potﬁebné podklady a informace;
pﬁedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch, zniãen˘ch a ztracen˘ch vûcí.
Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátû cenn˘ch papírÛ, cenn˘ch listin nebo jin˘ch disponibilních dokladÛ, je poji‰tûn˘ povinen neprodlenû zahájit jejich umoﬁovací ﬁízení.

âlánek 14
Práva pojistitele
Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého poru‰ení povinností poji‰tûného uveden˘ch v ãlánku 13 tûchto pojistn˘ch podmínek,
pokud toto poru‰ení:
a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události;
b) znemoÏnilo pﬁedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou
událostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.
âlánek 15
V˘klad pojmÛ
1. Cennostmi se rozumí tuzemské a zahraniãní bankovky a mince, drahé kovy,
drahokamy a perly a pﬁedmûty z nich vyrobené, vkladní a ‰ekové kníÏky, platební karty, cenné papíry a ceniny, za které jsou povaÏovány i prostﬁedky, jeÏ
mají hodnotu, ze které bude moci b˘t po vydání do uÏívání ãerpáno, jako
jsou napﬁíklad poukázky nahrazující peníze, po‰tovní známky, dálniãní nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, telefonní kupony, stravenky do provozoven veﬁejného stravování, jízdenky a obdobné prostﬁedky
2. KrádeÏí vloupáním se rozumí proniknutí pachatele do uzamãeného prostoru v místû poji‰tûní tak, Ïe s pouÏitím síly prokazatelnû pﬁekonal jistící pﬁekáÏky, chránící vûc pﬁed odcizením a zmocnil se poji‰tûné vûci nûkter˘m dále uveden˘m zpÛsobem:
a) vtlaãením nebo vylomením dveﬁí, oken nebo jin˘ch ãástí budovy;
b) místo poji‰tûní otevﬁel klíãem, kter˘ prokazatelnû nabyl vloupáním do jin˘ch
míst, neÏ je místo poji‰tûní nebo loupeÏí;
c) do pevné schránky, jejíÏ obsah je poji‰tûn, se dostal nebo ji prokazatelnû
otevﬁel s pouÏitím jiného technického prostﬁedku neÏ klíãe nebo prokazatelnû pﬁekonal pﬁekáÏku vytvoﬁenou specifick˘mi vlastnostmi schránky a jejíÏ
zdolání vyÏadovalo mimoﬁádnou fyzickou nebo technickou zdatnost.
3. LoupeÏn˘m pﬁepadením se rozumí:
a) pﬁivlastnûní si poji‰tûné vûci tak, Ïe pachatel pouÏil proti poji‰tûnému, jeho
zástupci, jeho zamûstnanci nebo jiné osobû povûﬁené poji‰tûn˘m prokázané
násilí pﬁedcházející zmocnûní se poji‰tûné vûci;
b) vyuÏití náhlé fyzické nebo psychické tísnû poji‰tûného, jeho zástupce nebo
zamûstnance, ke které do‰lo úrazem (nikoliv v pﬁíãinné souvislosti s poÏitím
alkoholu, drogy ãi zneuÏití lékÛ).
4. Pevnou schránkou se rozumí ocelová schránka uzamãená zámkem s cylindrickou vloÏkou nebo dozick˘m zámkem, která je uloÏena a uzamãena v tûÏkém kusu nábytku, jakoÏ i kontrolní a registraãní pokladny. Podmínka uloÏení v tûÏkém kusu nábytku pro kontrolní a registraãní pokladny neplatí.
5. Po‰kozením vûci se rozumí takov˘ rozsah sníÏení funkãnosti nebo estetického dojmu, kdy náklad na uvedení do pÛvodního stavu nepﬁesahuje ãasovou
hodnotu vûci v dobû tûsnû pﬁed pojistnou událostí.
6. Prokazatelnû - musí b˘t jednoznaãnû, na základû zji‰tûn˘ch stop prokázána
ãinnost pachatele.
7. Sbírkou se rozumí soubor jednoho druhu vûcí chronologicky nebo tématicky ﬁazen˘. Sbírka musí mít odbornû odpovídající zpÛsob uloÏení, popisy
a administrativní evidenci.
8. Uzamãen˘m prostorem se rozumí stavba, budova nebo místnost v místû poji‰tûní, jejíÏ ve‰keré vstupy a technické otvory jsou ﬁádnû uzavﬁeny a uzamãeny zpÛsobem uveden˘m v DoplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách pro toto
poji‰tûní.
9. Vandalismem se rozumí úmyslné po‰kození nebo zniãení poji‰tûného pﬁedmûtu v místû poji‰tûní.
10. Zniãením vûci se rozumí takov˘ rozsah po‰kození, kdy uvedení do pÛvodního stavu by jiÏ pﬁev˘‰ilo ãasovou hodnotu vûci v dobû tûsnû pﬁed pojistnou událostí.
âlánek 16
Úãinnost
Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1.2006.

DoplÀkové pojistné podmínky

LIM/05

k poji‰tûní majetku pro pﬁípad odcizení
Poji‰tûní podle V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek – zvlá‰tní ãást – UCZ/Odc/05
je dále upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami. Poji‰tûné vûci
musí b˘t v dobû pojistné události zabezpeãeny ãi uloÏeny zpÛsobem uveden˘m
níÏe. Na tento zpÛsob se váÏí limity pojistného plnûní (rovnûÏ níÏe), které jsou
maximální hranicí plnûní pojistitele.
âlánek 1
KrádeÏ vloupáním z uzamãeného prostoru
Kapitola I.
Poji‰tûné vûci s vylouãením cenností
Pro pﬁedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení „A - H“ uzamãeného prostoru ve zdûném nebo betonovém provedení platí limity pojistného plnûní I.
Pro uzamãen˘ prostor v jiném provedení (napﬁ. lehké stavby, stánky, kiosky) platí limity pojistného plnûní II.
Pﬁedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:
A) I - do 20.000,– Kã
II - do 10.000,– Kã
dveﬁe
– v‰echny vchodové dveﬁe musí b˘t ﬁádnû uzamãeny minimálnû jedním zámkem s cylindrickou vloÏkou nebo zámkem dozick˘m,
– musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ,
– dvoukﬁídlé dveﬁe musí b˘t uzavﬁeny zástrãí a zaji‰tûny proti vyháãkování,
okna a ostatní vstupy
– v‰echna okna (vãetnû stﬁe‰ních, vik˘ﬁov˘ch a pod.) musí b˘t ﬁádnû uzavﬁena
z vnitﬁního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímÏ nelze manipulovat
z venkovní strany,
– ostatní vstupy a technické otvory s plochou vût‰í neÏ 300 cm2, musí b˘t ﬁádnû uzavﬁeny z vnitﬁního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímÏ nelze
manipulovat z venkovní strany, nebo zneprÛchodnûny ochrannou mﬁíÏí.
B) I - do 50.000,– Kã
II - do 30.000,– Kã
dveﬁe
– v‰echny vchodové dveﬁe musí b˘t ﬁádnû uzamãeny minimálnû jedním zapu‰tûn˘m zámkem s cylindrickou vloÏkou nebo zapu‰tûn˘m dozick˘m zámkem
– musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ,
– dvoukﬁídlé dveﬁe musí b˘t uzavﬁeny zástrãí a zaji‰tûny proti vyháãkování,
okna a ostatní vstupy
– zabezpeãeny zpÛsobem A)
C) I - do 200.000,– Kã
II - do 50.000,– Kã
dveﬁe
– v‰echny vchodové dveﬁe musí b˘t ﬁádnû uzamãeny jedním bezpeãnostním
uzamykacím systémem nebo uzamãeny dvûma samostatn˘mi zapu‰tûn˘mi
zámky s cylindrickou vloÏkou nebo jedním zámkem s cylindrickou vloÏkou
a jedním dozick˘m zámkem nebo uzamãeny jin˘m uzamykacím zaﬁízením.
– musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ,
– dvoukﬁídlé dveﬁe musí b˘t uzavﬁeny zástrãí a zaji‰tûny proti vyháãkování,
okna a ostatní vstupy
– zabezpeãeny zpÛsobem A)
D) I - do 500.000,– Kã
II - do 100.000,– Kã
dveﬁe
- v‰echny vchodové dveﬁe musí b˘t ﬁádnû uzamãeny bezpeãnostním uzamykacím systémem, a druh˘m samostatn˘m zapu‰tûn˘m zámkem s cylindrickou vloÏkou nebo dozick˘m zámkem nebo uzamãeny jin˘m uzamykacím zaﬁízením.
- v‰echny vchodové dveﬁe musí b˘t s osvûdãením podle ENV 1627 minimálnû 2. bezpeãnostní tﬁídy nebo z plného masivu tlou‰Èky min. 40 mm.
- musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ,
- dvoukﬁídlé dveﬁe musí b˘t uzavﬁeny zástrãí a zaji‰tûny proti vyháãkování,
okna a ostatní vstupy
- zabezpeãeny zpÛsobem A) a dále
- v‰echna okna, prosklené dveﬁe, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300
cm2 nebo ostatní technické otvory s plochou vût‰í neÏ 300 cm2, které jsou
svou spodní hranou do v˘‰e 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno pﬁístupnou pﬁiléhající konstrukcí, musí b˘t opatﬁeny ochrannou mﬁíÏí nebo
uzamãen˘m kﬁídlov˘m ãi roletov˘m uzávûrem nebo folií ãi sklem odoln˘m
proti proraÏení nebo EZS definovanou v bodû E).
E) I - do 2.000.000,– Kã
II - do 300.000,– Kã
dveﬁe
– v‰echny vchodové dveﬁe musí b˘t ﬁádnû uzamãeny bezpeãnostním uzamykacím systémem, a druh˘m samostatn˘m zapu‰tûn˘m zámkem s cylindrickou vloÏkou nebo uzamãeny jin˘m uzamykacím zaﬁízením.
– v‰echny vchodové dveﬁe musí b˘t s osvûdãením podle âSN ENV 1627 minimálnû 3. bezpeãnostní tﬁídy nebo celoplo‰nû vyztuÏené plechem min.
tlou‰Èky 0,7mm proti proraÏení nebo vyztuÏeny mﬁíÏí zhotovenou z ocelov˘ch prutÛ minimálního prÛmûru 6 mm s oky max. 12x20 cm.
– musí b˘t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsÛ,
– dvoukﬁídlé dveﬁe musí b˘t uzavﬁeny zástrãí a zaji‰tûny proti vyháãkování,

–

zárubnû vchodov˘ch dveﬁí musí b˘t kovové a odbornû zabezpeãeny proti
roztaÏení,
okna a ostatní vstupy
– zabezpeãeny zpÛsobem A) a dále
– v‰echna okna, prosklené dveﬁe, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm2
nebo ostatní technické otvory s plochou vût‰í neÏ 300 cm2, které jsou svou spodní hranou do v˘‰e 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno pﬁístupnou
pﬁiléhající konstrukcí, musí b˘t opatﬁeny ochrannou mﬁíÏí nebo uzamãen˘m kﬁídlov˘m ãi roletov˘m uzávûrem nebo folií ãi sklem odoln˘m proti proraÏení.
EZS
– uzamãen˘ prostor musí b˘t dále chránûn ﬁádnû instalovanou EZS uvedenou
v dobû pojistné události do stavu stﬁeÏení s napojením na zvukové a svûtelné signalizaãní zaﬁízení umístûné vnû uzamãeného prostoru
– EZS musí splÀovat kritéria minimálnû 2. stupnû zabezpeãení podle âSN 50
131-1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splÀovat kritéria minimálnû
3.kategorie podle âSN 304590
F) I - do 4.000.000,– Kã
II - do 500.000,– Kã
dveﬁe
– v‰echny vchodové dveﬁe musí splÀovat podmínky definované v bodû E)
a navíc b˘t uzamykatelné minimálnû ve tﬁech bodech.
okna a ostatní vstupy
– zabezpeãeny zpÛsobem D)
EZS
– uzamãen˘ prostor musí b˘t dále chránûn ﬁádnû instalovanou EZS uvedenou v dobû pojistné události do stavu stﬁeÏení s napojením na PCO nebo do místa fyzické ostrahy tvoﬁené alespoÀ jednou osobou se stanovi‰tûm v místû poji‰tûní a vybavenou telefonem nebo obdobn˘m spojením umoÏÀujícím pﬁivolání pomoci
– EZS musí splÀovat kritéria minimálnû 3. stupnû zabezpeãení podle âSN 50
131-1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splÀovat kritéria minimálnû
2. kategorie podle âSN 304590
TísÀov˘ hlásiã
Místo poji‰tûní musí b˘t vybaveno v dobû pojistné události funkãním tísÀov˘m hlásiãem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo
k osobû, která v pﬁípadû poplachu urychlenû pﬁivolá pomoc. TísÀov˘ hlásiã
musí b˘t funkãní i pﬁi vypnuté EZS.
G) I - do 8.000.000,– Kã
II - do 1.000.000,– Kã
dveﬁe, okna a ostatní vstupy
– mechanicky zabezpeãeny zpÛsobem F)
TísÀov˘ hlásiã
– instalován zpÛsobem F)
EZS
– uzamãen˘ prostor musí b˘t dále chránûn ﬁádnû instalovanou EZS uvedenou
v dobû pojistné události do stavu stﬁeÏení s napojením do místa fyzické ostrahy
tvoﬁené alespoÀ dvûma osobami se stanovi‰tûm v místû poji‰tûní a vybavené telefonem nebo obdobn˘m spojením umoÏÀujícím pﬁivolání pomoci. Fyzická
ostraha musí b˘t ozbrojena stﬁelnou zbraní nebo doprovázena sluÏebním psem.
– EZS musí splÀovat kritéria minimálnû 3. stupnû zabezpeãení podle âSN 50
131-1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splÀovat kritéria minimálnû
2. kategorie podle âSN 304590.
H) I - nad 8.000.000,– Kã
II - nad 1.000.000,– Kã
– podmínky poji‰tûní a zabezpeãení individuálnû sjednává centrála pojistitele
(odbor poji‰tûní majetku).
Kapitola II
Cennosti
Pro cennosti uloÏené v uzamãeném trezoru nebo pevné schránce, umístûné v uzamãeném prostoru zdûného nebo betonového provedení platí limity pojistného plnûní uvedené v tabulce.
Pro uzamãen˘ prostor v jiném provedení, vyÏaduje pojistitel zv˘‰enou bezpeãnostní tﬁídu trezoru (BT) o jeden stupeÀ.
Tabulka limitÛ pojistného plnûní ( v tis. Kã)
UloÏení cenností

Zabezpeãení místa poji‰tûní zpÛsobem dle kapitoly I.
A
B
C
D
E
F
G

– pevná schránka

0

5

8

10

15

15

15

trezor BT 0
nebo nezji‰tûná
konstrukce

0

20

30

50

80

200

500

trezor BT I
– velmi lehk˘

0

30

80

150

300

450

900

trezor BT II
– lehk˘

0

50

100

200

400

800

2000

trezor BT II
– stﬁední

0

100

300

500

800

2000

5000

trezor BT IV
– tûÏk˘

0

200

500

900

1500

5000

10000

11

–
–
–
–
–

Bezpeãnostní tﬁída trezoru (BT) stanovená podle âSN EN 1143-1
V‰echny trezory o niÏ‰í hmotnosti neÏ 500 kg musí b˘t pﬁipevnûny ke stûnû
nebo podlaze zpÛsobem, znemoÏÀujícím jejich odnesení bez otevﬁení trezoru.
Klíãe od trezoru nesmí b˘t v mimopracovní dobû uloÏeny v místû poji‰tûní
a nesmí k nim mít pﬁístup fyzická ostraha.
Schránky hracích a obdobn˘ch automatÛ nejsou povaÏovány za pevné
schránky. Za pojistnou událost na penûÏní hotovosti v tûchto automatech
poskytne pojistitel plnûní do v˘‰e maximálnû 3.000 Kã pro jeden automat.
Odchyln˘ zpÛsob zabezpeãení a vy‰‰í pojistné ãástky sjednává centrála pojistitele (odbor poji‰tûní majetku).

Pﬁedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:
O – do 50.000,– Kã
– pﬁeprava jednou povûﬁenou osobou
– uloÏeny v pevné, ﬁádnû uzavﬁené kabele nebo kufﬁíku
P
–
–
R
–

Kapitola III
Vûci zvlá‰tní hodnoty

–

Pro vûci zvlá‰tní hodnoty uloÏené v uzamãeném prostoru zdûného nebo
betonového provedení, platí níÏe uvedené limity pojistného plnûní.

S
–

Limity pojistného plnûní pﬁi zabezpeãení místa poji‰tûní zpÛsobem dle kapitoly I.

–

D–
E–
F–
G–
–

do
do
do
do

50.000,– Kã
300.000,– Kã
1.000.000,– Kã
4.000.000,– Kã

Podmínky poji‰tûní v uzamãeném prostoru jiného provedení nebo vy‰‰í pojistné ãástky sjednává centrála pojistitele (odbor poji‰tûní majetku).

T
–
–

– do 200.000,– Kã
pﬁeprava jednou povûﬁenou osobou vybavenou obrann˘m prostﬁedkem (el.
paralyzérem, sprejem a pod.)
uloÏeny v pevné, ﬁádnû uzavﬁené kabele nebo kufﬁíku
– do 500.000,– Kã
pﬁeprava dvûma povûﬁen˘mi osobami vybaven˘mi obrann˘m prostﬁedkem
(el. paralyzérem, sprejem a pod.)
uloÏeny v pevné ﬁádnû uzavﬁené kabele nebo kufﬁíku
– do 1.000.000,– Kã
pﬁeprava dvûma povûﬁen˘mi osobami vybaven˘mi obrann˘m prostﬁedkem
(el. paralyzérem, sprejem a pod.)
uloÏeny v uzamãeném bezpeãnostním kufﬁíku
– do 2.000.000,– Kã
pﬁeprava v osobním automobilu dvûma povûﬁen˘mi osobami (mimo ﬁidiãe),
z nichÏ alespoÀ jedna musí b˘t ozbrojena stﬁelnou zbraní
uloÏeny v uzamãeném bezpeãnostním kufﬁíku

U – nad 2.000.000,– Kã
– podmínky poji‰tûní a zabezpeãení individuálnû sjednává centrála pojistitele
(odbor poji‰tûní majetku).

âlánek 2
KrádeÏ vloupáním z uzamãeného oploceného prostranství
Poji‰tûné vûci s vylouãením cenností a vûcí zvlá‰tní hodnoty

Kapitola II
LoupeÏné pﬁepadení pﬁi pﬁepravû movit˘ch vûcí s vylouãením zásob, zboÏí
a cenností

Pro pﬁedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení „I - N“ oploceného prostranství platí
uvedené limity pojistného plnûní.
Pouze vûci, jeÏ pro svou rozmûrnost nebo hmotnost nelze ukládat do uzavﬁeného prostoru - napﬁ. stavební materiály (viz.VPP).

Pro loupeÏné pﬁepadení pﬁi pﬁepravû movit˘ch vûcí platí limity pojistného
plnûní podle zpÛsobu zabezpeãení „V - X“.

Pﬁedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:
I – do 50.000,– Kã
– pﬁedmût poji‰tûní musí b˘t uloÏen na místû poji‰tûní ohraniãeném funkãním
pevnû ukotven˘m oplocením s minimální v˘‰kou 180 cm. Vrata uzamãena
dozick˘m zámkem nebo dvûma visacími zámky s tlou‰Èkou tﬁmenu min.
prÛmûru 8 mm. Prvky, jeÏ oko zámku spojuje a uzamyká k sobû, musí mít
minimálnû stejn˘ prÛﬁez, jako oko zámku. Vrata minimálnû stejnû vysoká jako oplocení musí b˘t zaji‰tûna proti vysazení z pantÛ.
J – do 300.000,– Kã
– pﬁedmût poji‰tûní musí b˘t uloÏen na místû poji‰tûní ohraniãeném funkãním
pevnû ukotven˘m oplocením s minimální v˘‰kou 180 cm a v horní ãásti
opatﬁen˘m nadstavbou z ostnatého drátu o v˘‰ce min. 40 cm. Vzdálenost
mezi jednotliv˘mi ostnat˘mi dráty nesmí b˘t vût‰í neÏ 10 cm.
Vrata uzamãena dozick˘m zámkem nebo dvûma visacími zámky s profilovanou
cylindrickou vloÏkou a tlou‰Èkou tﬁmenu min. 8 mm. Prvky, jeÏ oko zámku spojuje a uzamyká k sobû, musí mít minimálnû stejn˘ prÛﬁez, jako oko zámku.
Vrata o stejné v˘‰ce jako oplocení musí b˘t zaji‰tûna proti vysazení z pantÛ.
K – do 1.000.000,– Kã
– zaji‰tûno zpÛsobem „J“
– místo poji‰tûní musí b˘t v v mimopracovní dobû stﬁeÏeno minimálnû jednoãlennou fyzickou ostrahou vybavenou telefonem nebo obdobn˘m spojením
umoÏÀujícím pﬁivolání pomoci.
L – do 2.000.000,– Kã
– zaji‰tûno zpÛsobem „J“.
– místo poji‰tûní musí b˘t v mimopracovní dobû stﬁeÏeno minimálnû jednoãlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou stﬁelnou zbraní nebo doprovázenou sluÏebním psem nebo dvouãlennou ostrahou. Ostraha musí b˘t
vybavena telefonem nebo obdobn˘m spojením umoÏÀující pﬁivolání pomoci.
M – do 3.000.000,– Kã
– zaji‰tûno zpÛsobem „J“
– místo poji‰tûní musí b˘t v mimopracovní dobû stﬁeÏeno dvouãlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou stﬁelnou zbraní nebo doprovázenou sluÏebním
psem a dále vybavenou telefonem nebo obdobn˘m spojením umoÏÀujícím
pﬁivolání pomoci.
– cel˘ oplocen˘ prostor musí b˘t dále chránûn ﬁádnû instalovanou EZS. uvedenou v dobû pojistné události do stavu stﬁeÏení s napojením do místa fyzické ostrahy.

Pﬁedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:
V – do 200.000,-- Kã
– pﬁeprava jednou povûﬁenou osobou
– vozidlo nesmí b˘t po dobu pﬁepravy bez dozoru
X – nad 200.000,– Kã
– podmínky poji‰tûní a zabezpeãení individuálnû sjednává centrála pojistitele
(odbor poji‰tûní majetku).
Kapitola III
LoupeÏné pﬁepadení v místû poji‰tûní
Pro poji‰tûné vûci (vã. vûcí zvlá‰tní hodnoty) s vylouãením cenností není
stanoven zvlá‰tní limit pojistného plnûní.
Pro cennosti uloÏené v uzamãen˘ch trezorech nebo pevn˘ch schránkách
(popﬁ. ve schránkách hracích a obdobn˘ch automatÛ) platí stejné limity plnûní jako pro krádeÏ vloupáním. Limity jsou uvedeny v âlánku 1, kapitole II
tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek.
Pro cennosti uloÏené mimo uvedené uzamãené trezory a pevné schránky
platí limity pojistného plnûní podle zpÛsobu zabezpeãení „Y - Z“.
Pﬁedepsan˘ zpÛsob zabezpeãení a limity pojistného plnûní:
Y – do 50.000,– Kã
– cennosti uloÏené v uzavﬁené kontrolní ãi registraãní pokladnû
Z
–

V˘klad pojmÛ:
–
–
–

–

N – nad 3.000.000,– Kã
– podmínky poji‰tûní a zabezpeãení individuálnû sjednává centrála pojistitele
(odbor poji‰tûní majetku).
âlánek 3
LoupeÏné pﬁepadení

–

Kapitola I
LoupeÏné pﬁepadení pﬁi pﬁepravû cenností

–

Pro loupeÏné pﬁepadení pﬁi pﬁepravû cenností platí limity pojistného plnûní podle zpÛsobu zabezpeãení „O - U“.

–
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– do 20.000,– Kã
cennosti uloÏené jinak.

Bezpeãnostní kufﬁík - speciálnû urãen˘ pro pﬁepravu penûz a cenností, vybaven˘ zvukov˘m, kouﬁov˘m, paralyzujícím nebo obdobn˘m zaﬁízením, které se uvede v ãinnost pﬁi násilné manipulaci.
Bezpeãnostní uzamykací systém - sestava, která se skládá z jednoho zámku s cylindrickou vloÏkou a kování (bezpeãnostního ‰títu), s pﬁíslu‰n˘m
osvûdãením podle âSN ENV 1627 minimálnû 3. bezpeãnostní tﬁídy.
Cylindrická vloÏka - mechanismus, kter˘ je oddûliteln˘ od pﬁíslu‰ného zámku a je ovládán klíãem. Pokud je instalován v samostatném zámku bez kování, musí mít poãínaje zpÛsobem zabezpeãení C, osvûdãení podle âSN ENV
1303 minimálnû 4. bezpeãnostní tﬁídy.
EZS - elektronická zabezpeãovací signalizace instalovaná odbornou firmou mající ze zákona k této ãinnosti koncesi garantující pravidelnou údrÏbu a revize.
EZS musí splÀovat kritéria poÏadovaného stupnû zabezpeãení podle âSN EN
50131-1 s doporuãením certifikátu shody s platn˘mi smûrnicemi âeské asociace poji‰Èoven (âAP). Rozmístûní a kombinace ãidel musí b˘t provedeny tak,
aby spolehlivû registrovaly osobu, která jak˘mkoliv zpÛsobem vnikla do zabezpeãeného prostoru nebo jej naru‰ila. V pﬁípadû napadení zabezpeãeného prostoru nebo samotné EZS musí b˘t prokazateln˘m zpÛsobem vyvolán poplach.
Fólie - zabraÀující proraÏení skla, sklo s nalepenou folií podle normy âSN EN
356 odpovídá minimální tﬁídû odolnosti P2A
Fyzická ostraha - provádí pravidelné pochÛzky a vede jejich ãasov˘ záznam.
âlenové ostrahy musí b˘t star‰í 18 let a mlad‰í 60 let, tûlesnû i du‰evnû
k této práci zpÛsobilí, mající osvûdãení k této ãinnosti.
Jiné uzamykací zaﬁízení - mající osvûdãení podle âSN ENV 1627 minimálnû 3. bezpeãnostní tﬁídy.

–
–

–
–
–
–

Kﬁídlov˘ uzávûr - skládá se z jedné nebo více lamel, které se mohou natáãet nebo skládat nebo posouvat pﬁi otevﬁení a zavﬁení. Uzávûr musí mít
osvûdãení podle âSN 1627 ENV minimálnû 2. bezpeãnostní tﬁídy.
Ochranná mﬁíÏ - je zhotovena z ocelov˘ch profilÛ o prÛﬁezu min. 2 cm2
a vzdálenosti jednotliv˘ch profilÛ ne vût‰í neÏ 12 cm. KaÏd˘ paprsek mﬁíÏe
musí b˘t pevnû ukotven s podkladem a okolními prvky zpÛsobem zabraÀujícím jejich vyhnutí.
PCO - trvale obsluhované vzdálené stﬁedisko, do kterého se pﬁedávají informace t˘kající se jednoho nebo více systému EZS a jehoÏ souãástí je zásahová skupina s dojezdem nejdéle do 15 minut., pokud v pojistné smlouvû není ujednáno jinak.
Roletov˘ uzávûr - skládá se z pohybliv˘ch, vzájemnû propojen˘ch lamel
navíjen˘ch na válec. uzávûr musí mít osvûdãení podle âSN 1627 ENV minimálnû 2. bezpeãnostní tﬁídy.
Sklo odolné proti proraÏení - podle normy âSN EN 356 odpovídá minimální tﬁídû odolnosti P2A
TísÀov˘ hlásiã - spínaã (funkãnû nezávisl˘ na aktivaci EZS), kter˘m lze v pﬁípadû ohroÏení pﬁivolat pomoc.

proti vloupání - âást 1: SkﬁíÀové trezory, trezorové dveﬁe a komorové trezory
âSN ENV 1627
Okna, dveﬁe, uzávûry - Odolnost proti násilnému vniknutí - PoÏadavky a klasifikace
âSN ENV 1303
Stavební kování - Cylindrické vloÏky pro zámky - PoÏadavky a zkou‰ení
âSN EN 356
Sklo ve stavebnictví - Zkou‰ení a klasifikace odolnosti proti ruãnû vedenému
útoku
âSN EN 50131-1
Poplachové systémy - Elektrické zabezpeãovací systémy - âást 1: V‰eobecné poÏadavky

Seznam citovan˘ch norem:

âSN 334590
Zaﬁízení elektrické zabezpeãovaní signalizace

âSN EN 1143-1
Bezpeãnostní úschovné objekty - PoÏadavky, klasifikace a metody zkou‰ení odolnosti

Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2005.

V‰eobecné pojistné podmínky
pro poji‰tûní majetku pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení skel
- zvlá‰tní ãást Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi
pojistn˘mi podmínkami - obecná ãást - UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou
souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

UCZ/Skl/05

zpÛsobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m
ãinem, bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo na jakékoli ãásti takové újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít podíl i jiná pﬁíãina. Pro úãely této v˘luky se terorismem rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úãinkem ovlivnûní vlády nebo vyvolání strachu
ve veﬁejnosti nebo v její ãásti.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí
Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení pevnû osazen˘ch a zasazen˘ch skel rozbitím, prasknutím nebo lomem tak, Ïe je nezbytná jejich v˘mûna.
âlánek 2
Pﬁedmût poji‰tûní
1. Poji‰tûní se vztahuje na sklenûné v˘plnû stavebních souãástí (oken, v˘loh,
vstupních dveﬁí), na sklenûné v˘plnû movitého charakteru uvnitﬁ budovy (v˘stavní skﬁíÀky a vitríny, obloÏení stûn, stropÛ, podhledÛ apod.) specifikované
v pojistné smlouvû. Poji‰tûní se vztahuje i na nalepené snímaãe zabezpeãovacích zaﬁízení, nalepené fólie, nápisy, malby a jiné v˘zdoby, jsou-li v pojistné
smlouvû uvedeny a pokud byly po‰kozeny nebo zniãeny v pﬁímé souvislosti
s po‰kozením ãi zniãením skla. Za sklo se povaÏují i plasty, jeÏ sklo nahrazují.
2. Pokud je tak v pojistné smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûní se vztahuje
i na sklenûné pﬁedmûty umístûné vnû budovy jako napﬁ. reklamní tabule, firemní
‰títy a dále na fasádní obloÏení vnûj‰ích stûn budov, na skleníky, vnûj‰í vitríny.
âlánek 3
V˘luky z poji‰tûní
1.
a)
b)
c)

3.
a)

b)
c)
d)

e)

Poji‰tûní se nevztahuje na:
‰kody vzniklé pﬁi pﬁepravû, zasklívání, demontáÏi nebo montáÏi;
‰kody zpÛsobené bûÏn˘m opotﬁebením, erozí, vrypy ãi opr˘skáním;
‰kody na sklech umûlecké nebo staroÏitné hodnoty, stejnû jako ‰kody na
umûlecké nebo staroÏitné hodnotû nápisÛ, v˘zdob a zpracování;
d) jakémkoliv zasklení budov ve stavbû (novû zahajovaná stavba ãi rekonstrukce podléhající stavebnímu povolení) a budov, které nejsou provoznû
vyuÏívány k danému úãelu.
Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pﬁíãiny nevztahuje na:
‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepﬁítele, váleãného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda byla vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury, vzbouﬁení, srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi uzurpované moci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání skupiny osob se zl˘m úmyslem,
ãinu lidí jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vojenské úãely, zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády pÛsobící de
jure nebo de facto anebo jiného veﬁejného orgánu;
‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘vajícího z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany orgánÛ veﬁejné správy;
‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného , jeho
zástupce, osoby kterou poji‰tûn˘ povûﬁil péãí o poji‰tûné vûci, nebo ostrahou místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve spoleãné domácnosti s poji‰tûn˘m. V pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za zástupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ,
prokuristé a jednatelé;
odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pﬁímo nebo nepﬁímo

âlánek 4
Pojistná hodnota, pojistná ãástka
1. Pojistná ãástka vyjadﬁuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní pojistitele.
2. Pojistnou hodnotou skel je jejich nová cena, vãetnû nákladÛ na zasklení.
3. Pojistnou ãástku stanoví vÏdy na vlastní odpovûdnost pojistník.
âlánek 5
V˘poãet pojistného
1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰tûné
poloÏky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.
2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.
âlánek 6
Pojistné plnûní
1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepﬁedvídaná vûcná ‰koda na poji‰tûné vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní.
2. Poji‰tûn˘ má právo, aby mu pojistitel vyplatil ãástku za opravu po‰kozené
vûci nebo ãástku za poﬁízení nové vûci stejné nebo srovnatelné, stejného
druhu a úãelu v dobû bezprostﬁednû pﬁed pojistnou událostí.
3. Poji‰tûn˘ má právo rovnûÏ na úhradu nákladÛ na odklizení po‰kozené nebo zniãené vûci, nouzového zasklení nebo zabednûní, maximálnû v‰ak do
v˘‰e ceny pﬁedmûtu poji‰tûní.
4. Zbytky po‰kozené nebo zniãené vûci zÛstávají ve vlastnictví poji‰tûného
a jejich hodnota se odeãítá od pojistného plnûní.
âlánek 7
ZachraÀovací náklady
V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pﬁi
odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ. Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto ãlánku se omezuje do
v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky. Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly
vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu pojistného plnûní. ZachraÀovací náklady, které pojistník
vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
âlánek 8
Místo poji‰tûní
1. Místem poji‰tûní je budova, prostory nebo pozemek uveden˘ v pojistné
smlouvû.
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2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se poji‰tûní na v‰echna tato místa poji‰tûní.
3. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území âeské
republiky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.
âlánek 9
Podpoji‰tûní, poji‰tûní na první riziko
1. Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í neÏ její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je
k v˘‰i ‰kody ve stejném pomûru, jako pojistná ãástka k pojistné hodnotû.
2. Poji‰tûní na první riziko je moÏné sjednat pro jednotlivé poloÏky uvedené
v pojistné smlouvû.
Pojistná ãástka pro jednotlivé poloÏky je horní hranicí plnûní pojistitele pro
plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí v prÛbûhu jednoho pojistného období.
V pojistné smlouvû musí b˘t v˘slovnû uvedeno, Ïe se jedná o poji‰tûní prvního rizika.
Ustanovení odstavce 1 tohoto ãlánku se v tomto pﬁípadû nepouÏije.
3. Do‰lo-li v prÛbûhu jednoho pojistného období v dÛsledku pojistného plnûní
ke sníÏení pojistné ãástky sjednané na první riziko, mÛÏe si poji‰tûn˘ tuto pojistnou ãástku do její pÛvodní v˘‰e opût obnovit doplacením pojistného.
âlánek 10
Znovunalezené vûci
1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pﬁíãinné souvislosti s pojistnou událostí, nepﬁechází na pojistitele. Poji‰tûn˘ je
povinen neprodlenû oznámit pojistiteli nález poji‰tûn˘ch vûcí a dále je povinen tyto vûci pﬁevzít.
2. Poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení
pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ, které musel vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch
v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s majetkem nakládat.
3. Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou nalezen˘ch vûcí na pokyn pojistitele, pokud není potﬁeba z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít
dﬁíve.

âlánek 12
Povinnosti poji‰tûného
1. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek je pojistník dále povinen:
a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pﬁedpisy vãetnû bezpeãnostních
pﬁedpisÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvû;
b) oznámit pojistiteli, Ïe uzavﬁel dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné
ãástky.
2. Poji‰tûn˘ je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût
pﬁimûﬁená opatﬁení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody,
která jiÏ nastala, a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele
a ﬁídit se jimi.
3. V pﬁípadû vzniku pojistné události je poji‰tûn˘ povinen:
a) oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tﬁí dnÛ, u ‰kod pﬁesahujících
urãitou ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen uãinit
oznámení ihned;
b) neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;
c) nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody, nebo v rozporu
s obecn˘m zájmem;
d) umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûﬁen˘m, ve‰kerá ‰etﬁení potﬁebná
pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pﬁedloÏit k tomu potﬁebné podklady a informace;
e) pﬁedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch, zniãen˘ch a ztracen˘ch vûcí.
âlánek 13
Práva pojistitele
Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého poru‰ení povinností poji‰tûného v ãlánku 12 pojistn˘ch podmínek, pokud toto
poru‰ení:
a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události;
b) znemoÏnilo pﬁedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou
událostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.

âlánek 11
Spoluúãast
1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe poji‰tûn˘ se podílí na pojistném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen spoluúãast).
2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky.

UCZ/Str/05

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1.2005.

V‰eobecné pojistné podmínky
poji‰tûní majetku pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení stroje
a strojních zaﬁízení - zvlá‰tní ãást -

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.
âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí
1. Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení stroje a strojních zaﬁízení (dále jen stroj), dojde-li k pojistné události z tûchto pﬁíãin:
a) konstrukãní vadou, vadou materiálu nebo v˘robní vadou;
b) fyzikálním v˘buchem – pﬁetlakem páry, plynu nebo kapaliny ãi pod tlakem;
c) nedostatkem vody v kotli;
d) lomem, prasknutím, odstﬁedivou silou;
e) vniknutím cizího pﬁedmûtu;¨
f) bezprostﬁedním pÛsobením elektrické energie, zejména zkratem, pﬁepûtím,
vadou izolace;
g) selháním mûﬁících, regulaãních a zabezpeãovacích zaﬁízení;
h) chybnou obsluhou, nepozorností, nedbalostí, úmysln˘m jednáním, pokud
‰koda nebyla zpÛsobena úmysln˘m jednáním poji‰tûného nebo jiné osoby
z podnûtu poji‰tûného nebo nesplnûním povinnosti poji‰tûného k odvrácení ‰kody;
i) v dÛsledku náhlého pÛsobení vnûj‰ích mechanick˘ch sil.
2. Pokud je v pojistné smlouvû ujednáno, poji‰tûní se vztahuje téÏ na elektronická zaﬁízení, nosiãe dat a záznamÛ programového vybavení poji‰tûn˘ch
strojÛ v rozsahu poji‰tûní uvedeném ve V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínkách poji‰tûní majetku pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení elektronick˘ch zaﬁízení - zvlá‰tní ãást - UCZ/Ele/05.
3. Poji‰tûní se vztahuje pouze na pﬁípad takového po‰kození nebo zniãení stroje, které zcela vyluãuje jeho funkãnost.
4. Z tohoto poji‰tûní nevzniká nárok na pojistné plnûní za jakékoliv ‰kody ãi
zvût‰ení rozsahu ‰kody pﬁímo ãi nepﬁímo vzniklé následkem:
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âlánek 15
Úãinnost

a) vady, kterou mûl stroj v dobû uzavﬁení poji‰tûní a která byla nebo mohla b˘t
známa poji‰tûnému, jeho zmocnûncÛm ãi zástupcÛm bez ohledu na to, zda
byla známa pojistiteli;
b) zastavení nebo pﬁeru‰ení provozu zaﬁízení a z toho vznikl˘ch ztrát v‰eho druhu (napﬁ. penále, u‰l˘ zisk, pokuty, manka, zv˘‰ené náklady na v˘robu, ztráty vzniklé z prodlení, ztráta kontraktu, apod.).
5. Z poji‰tûní dále nevzniká právo na plnûní za ‰kody zpÛsobené :
a) trval˘m pÛsobením chemick˘ch, teplotních, mechanick˘ch a elektrick˘ch
vlivÛ, postupn˘m stárnutím, provozem nebo pﬁirozen˘m opotﬁebením, korozí, erozí, kavitací, oxidací, usazováním kotelního kamene a jin˘ch usazenin,
únavou materiálu, mechanick˘m po‰krábáním lakovan˘ch a le‰tûn˘ch
ploch;
b) dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, kter˘ je podle zákona
nebo
smlouvy za ‰kody odpovûdn˘;
c) uvedením do provozu po ‰kodû pﬁed ukonãením ﬁádné opravy a zkou‰ek.
6. Z poji‰tûní jsou vylouãeny ‰kody na níÏe uveden˘ch strojních souãástech, dílech, nástrojích, ãástech stroje a médiích, pokud k jejich po‰kození nedo‰lo
v pﬁímé pﬁíãinné souvislosti a jako následek ‰kody, za kterou je pojistitel povinen plnit:
a) souãásti, díly a nástroje, jeÏ se pravidelnû vymûÀují pﬁi zmûnû pracovního
úkonu (napﬁ. ﬁezné, brusné, tváﬁecí a jiné nástroje);
b) souãásti, které se pravidelnû vymûÀují pro opotﬁebení nebo stárnutí (napﬁ.
pneumatiky, hadice, manÏety, pásy, ﬁemeny, tûsnûní, lana, ﬁetûzy, radlice,
pluhy, ‰amotové v˘stelky apod.);
c) souãásti pro kluzná a valivá uloÏení pro pﬁímoãar˘ a rotaãní pohyb (napﬁ. loÏiska, písty, vloÏky válcÛ apod.);
d) souãásti ze skla, porcelánu a keramiky;
e) ãinná média (napﬁ. paliva, maziva, hydraulické, chladící a ﬁezné kapaliny
apod.);
f) akumulátorové baterie, elektrochemické ãlánky, fotoãlánky, katalyzátory,
apod.
7. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na:
a) základy stroje;

b) ‰kody na stroji bûhem skladování, transportu a instalace;
c) pﬁíslu‰enství stroje;
d) vûcné ‰kody na stroji pﬁi tunelov˘ch pracích v podzemí;
âlánek 2
Pﬁedmût poji‰tûní
Poji‰tûní se sjednává pro jednotlivé ve smlouvû uvedené stacionární stroje,
popﬁ. soubor strojÛ, které byly pﬁi sjednání poji‰tûní v ﬁádném provozuschopném stavu, odbornû instalovány a zaji‰tûny, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.

b) ãasovou cenu, tj. novou cenu sníÏenou o ãástku odpovídající míﬁe opotﬁebení nebo jiného znehodnocení stroje;
c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnoceného stroje ãi stroje nepouÏitelného obecnû nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále uvedeno jinak;
obecná cena je cena stroje nebo pouÏitého materiálu v místû obvyklá, za kterou by je poji‰tûn˘ prodal.
âlánek 7
Podpoji‰tûní
Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í neÏ
její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je k v˘‰i ‰kody ve
stejném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû.

âlánek 3
V˘luky z poji‰tûní
Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pﬁíãiny
nevztahuje na:
a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepﬁítele, váleãného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda byla
vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury, vzbouﬁení srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi uzurpované
moci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání skupiny osob se zl˘m
úmyslem, ãinu lidí jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní,
spiknutí, zabavení pro vojenské úãely, zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády pÛsobící de jure nebo de facto anebo jiného veﬁejného orgánu;
b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘vajícího
z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany orgánÛ veﬁejné správy;
c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného, jeho
zástupce, osoby kterou poji‰tûn˘ povûﬁil péãí o poji‰tûné vûci, nebo ostrahou
místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve spoleãné domácnosti s poji‰tûn˘m; v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za zástupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé
a jednatelé;
e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pﬁímo nebo nepﬁímo zpÛsobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m ãinem
bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo na jakékoli ãásti takové
újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít podíl i jiná pﬁíãina; pro úãely této v˘luky se terorismem rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury
s úmyslem nebo úãinkem ovlivnûní vlády nebo vyvolání strachu ve veﬁejnosti nebo v její ãásti;
f) ‰kody vzniklé v dÛsledku po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci poÏárem,
úderem blesku, v˘buchem jin˘m neÏ dle ãl. 1 odst.1. písm. b) tûchto pojistn˘ch podmínek, nárazem nebo zﬁícením osádkou obsazeného letícího tûlesa, jeho ãásti nebo nákladem, vichﬁicí, krupobitím, sesuvem pÛdy, skal a zeminy, pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pﬁedmûtÛ, tíhou snûhu nebo námrazy, záplavou, povodní a zemûtﬁesením, vodou z vodovodního zaﬁízení a krádeÏí vloupáním a loupeÏí.
âlánek 4
ZachraÀovací náklady
V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného nebezpeãí pojistitel
uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pﬁi
odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ. Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto ãlánku se omezuje do
v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky. Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly
vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu pojistného plnûní. ZachraÀovací náklady, které pojistník
vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

âlánek 8
V˘poãet pojistného
1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.
2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.
âlánek 9
Pojistné plnûní
1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepﬁedvídaná vûcná ‰koda na poji‰tûné vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnûní v mûnû âeské republiky, pokud nerozhodne o tom, Ïe poskytne naturální plnûní (opravou nebo v˘mûnou po‰kozené vûci).
3. Pokud opravu po‰kozeného stroje provádí sám poji‰tûn˘, uhradí pojistitel cenu materiálu a náhradních dílÛ, hodnotu práce, která byla pﬁímo vynaloÏena za úãelem jeho opravy, maximálnû v‰ak cenu opravy provádûné specializovanou opravnou.
4. V pﬁípadû po‰kození stroje jsou náklady na demontáÏ a montáÏ, náklady na
dopravu do opravny a zpût, vã. celních poplatkÛ souãástí poskytovaného pojistného plnûní.
5. Náklady na provizorní opravu uhradí pojistitel pouze v pﬁípadû, Ïe tyto nároky jsou souãástí celkov˘ch nákladÛ na opravu a nezvy‰ují celkové pojistné
plnûní pojistitele.
6. Jakékoliv zvlá‰tní v˘daje, tj. v˘daje za pﬁesãasovou práci, práci v noci, ve
dnech pracovního volna a klidu, expresní pﬁíplatky, letecké dodávky náhradních dílÛ, cestovní náklady technikÛ a expertÛ ze zahraniãí budou hrazeny pouze tehdy, bylo-li to ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, nebo pokud po
jejich vynaloÏení do‰lo ke sníÏení celkov˘ch nákladÛ na opravu stroje.
7. Tímto poji‰tûním nejsou kryty náklady na jakékoliv zmûny stroje, doplnûní
popﬁ. vylep‰ení stroje, náklady na pﬁedepsané opravy a kontroly.
8. Pojistitel poskytne pojistné plnûní aÏ po dokonãení opravy po‰kozeného
stroje nebo v˘mûnû zniãeného stroje a po pﬁedloÏení v‰ech k tomu úãelu nezbytn˘ch dokladÛ, potvrzujících v˘‰i ‰kody.
9. V pﬁípadû, kdy míra opotﬁebení nebo jiného znehodnocení ãásti nebo celku
jednotlivé poloÏky pﬁedmûtu poji‰tûní pﬁesahuje v dobû vzniku pojistné události 50% nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnûní pouze v ãasové cenû.
10. Pokud je vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní pﬁesahující
ãasovou cenu pouze za pﬁedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tﬁí let od pojistné události provede opravu ãi nové poﬁízení vûci stejného druhu a kvality v místû
poji‰tûní.
âlánek 10
Spoluúãast
1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe poji‰tûn˘ se podílí na pojistném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen spoluúãast).
2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky.

âlánek 5
Místo poji‰tûní
1. Místem poji‰tûní je budova, prostory nebo pozemek uveden˘ v pojistné smlouvû.
2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se poji‰tûní na v‰echna tato místa poji‰tûní.
3. Poji‰tûní se vztahuje téÏ na vûci, které byly z dÛvodu bezprostﬁednû hrozící
nebo jiÏ nastalé pojistné události pﬁemístûny z místa poji‰tûní.
4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území âeské
republiky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.
âlánek 6
Pojistná hodnota, pojistná ãástka
1. Pojistná ãástka vyjadﬁuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní pojistitele.
Pojistná ãástka se stanoví pro jednotlivé poloÏky poji‰tûn˘ch strojÛ a vynaloÏen˘ch zvlá‰tních v˘dajÛ. Pojistnou ãástku stanoví vÏdy na vlastní odpovûdnost pojistník.
2. Poji‰tûní lze sjednat na:
a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na poﬁízení nového stroje nebo stroje srovnatelného druhu, kvality a v˘konu, vãetnû
napﬁ. dopravného, poplatkÛ, cla a montáÏních nákladÛ;

âlánek 11
Znovunalezené vûci
1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pﬁíãinné
souvislosti s pojistnou událostí, nepﬁechází na pojistitele. Poji‰tûn˘ je povinen
neprodlenû oznámit pojistiteli nález poji‰tûn˘ch vûcí a je povinen tyto vûci
pﬁevzít.
2. Poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení
pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ, které musel vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s majetkem nakládat.
3. Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou nalezen˘ch vûcí na pokyn pojistitele, pokud není potﬁeba z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít
dﬁíve.
âlánek 12
Povinnosti poji‰tûného
1. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek je pojistník dále povinen:
a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pﬁedpisy vãetnû bezpeãnostních pﬁed-
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b)
c)
2.

3.
a)
b)
c)
d)
e)

pisÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnosti,
které byly stanoveny v pojistné smlouvû;
neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo druhu podnikatelské
ãinnosti;
oznámit pojistiteli, Ïe uzavﬁel dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné
ãástky.
Poji‰tûn˘ je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût pﬁimûﬁená opatﬁení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody, která
jiÏ nastala a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a ﬁídit se jimi.
V pﬁípadû vzniku pojistné události je poji‰tûn˘ povinen:
oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tﬁí dnÛ, u ‰kod pﬁesahujících urãitou ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen uãinit oznámení ihned;
neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;
nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu s obecn˘m zájmem;
umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûﬁen˘m, ve‰kerá ‰etﬁení potﬁebná
pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pﬁedloÏit k tomu potﬁebné podklady a informace;
pﬁedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch a zniãen˘ch vûcí.

UCZ/Ele/05

Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého poru‰ení povinností poji‰tûného uveden˘ch v ãlánku 12 tûchto pojistn˘ch podmínek,
pokud toto poru‰ení:
a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události,
b) znemoÏnilo pﬁedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou událostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.
âlánek 14
V˘klad pojmÛ
1. Po‰kozením stroje se rozumí zmûna stavu stroje, kterou lze objektivnû odstranit opravou.
2. Zniãením stroje se rozumí zmûna stavu stroje, kterou nelze objektivnû odstranit opravou, a stroj se proto nemÛÏe pouÏívat k pÛvodnímu úãelu.
âlánek 15
Úãinnost
Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1.2005.

V‰eobecné pojistné podmínky
poji‰tûní majetku pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení
elektronick˘ch zaﬁízení - zvlá‰tní ãást -

Úvodní ustanovení
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.
âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí
1. Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad po‰kození nebo zniãení elektronického zaﬁízení (dále jen zaﬁízení), dojde-li k pojistné události z tûchto pﬁíãin:
a) konstrukãní vadou, vadou materiálu nebo v˘robní vadou;
b) vniknutím cizího pﬁedmûtu;
c) zkratem, pﬁepûtím, pﬁehﬁátím, indukcí, úãinkem blesku, vadou izolace;
d) chybnou obsluhou, nepozorností, nedbalostí, úmysln˘m jednáním, pokud ‰koda nebyla zpÛsobena úmysln˘m jednáním poji‰tûného nebo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného nebo nesplnûním povinnosti poji‰tûného k odvrácení ‰kody;
e) v dÛsledku okamÏitého pÛsobení vnûj‰ích mechanick˘ch sil;
f) pádem nebo nárazem poji‰tûné vûci;
g) oÏehnutím, kouﬁem, sazemi, pokud tyto ‰kody vznikly vnûj‰ím pÛsobením;
h) selháním mûﬁících, regulaãních a zabezpeãovacích prvkÛ.
2. Pokud je pﬁedmûtem poji‰tûní poãítaã, poji‰tûní se sjednává i na jeho souãásti a pﬁíslu‰enství.
3. Poji‰tûní se vztahuje pouze na pﬁípad takového po‰kození poji‰tûného zaﬁízení, které zcela vyluãuje jeho funkãnost.
4. Z poji‰tûní nevzniká právo na plnûní za jakékoliv ‰kody ãi zvût‰ení rozsahu
‰kody pﬁímo nebo nepﬁímo vzniklé následkem :
a) vady, kterou mûlo zaﬁízení v dobû uzavﬁení poji‰tûní a která byla nebo mohla b˘t známa poji‰tûnému, jeho zmocnûncÛm ãi zástupcÛm bez ohledu na
to, zda byla známa pojistiteli;
b) zastavení nebo pﬁeru‰ení provozu zaﬁízení a z toho vznikl˘ch ztrát v‰eho druhu (napﬁ. penále, u‰l˘ zisk, pokuty, manka, zv˘‰ené náklady na v˘robu, ztráty vzniklé z prodlení, ztráta kontraktu, apod).
5. Z poji‰tûní dále nevzniká právo na plnûní za ‰kody zpÛsobené :
a) trval˘m pÛsobením chemick˘ch, teplotních, mechanick˘ch a elektrick˘ch
vlivÛ, postupn˘m stárnutím, provozem nebo pﬁirozen˘m opotﬁebením, korozí, erozí;
b) dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, kter˘ je podle zákona
nebo smlouvy za ‰kody odpovûdn˘.
6. Poji‰tûní se dále nevztahuje na po‰kození nebo zniãení:
a) souãástí a dílÛ, jeÏ se pravidelnû vymûÀují pro opotﬁebení nebo spotﬁebování, napﬁ. pásky a papír do tiskárny, Ïárovky, pojistky, tiskací hlavy apod.;
b) ãinn˘ch médií, chladících ãi jin˘ch pomocn˘ch látek;
c) akumulátorov˘ch baterií, elektrochemick˘ch ãlánkÛ, fotoãlánkÛ apod.;
d) externích nosiãÛ dat, pokud k jejich po‰kození nedo‰lo v pﬁímé pﬁíãinné souvislosti a jako následek ‰kody, za níÏ je pojistitel povinen plnit.
7. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na:
a) základy zaﬁízení;
b) programové vybavení zaﬁízení;
c) ‰kody na zaﬁízení vzniklé bûhem skladování, transportu a instalace.
âlánek 2
Pﬁedmût poji‰tûní
Poji‰tûní se sjednává pro jednotlivá ve smlouvû uvedená zaﬁízení nebo soubor
zaﬁízení, které byly v dobû sjednání poji‰tûní v ﬁádném provozuschopném stavu,
odbornû instalovány a zaji‰tûny, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
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âlánek 13
Práva pojistitele

âlánek 3
V˘luky z poji‰tûní
Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pﬁíãiny nevztahuje na:
a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepﬁítele, váleãného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na to, zda byla
vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání, vzpoury, vzbouﬁení,
srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, odboje, vojenské ãi uzurpované moci, stanného práva, v˘jimeãného stavu, jednání skupiny osob se zl˘m
úmyslem, ãinu lidí jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní,
spiknutí, zabavení pro vojenské úãely, zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády
pÛsobící de jure nebo de facto anebo jiného veﬁejného orgánu;
b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘vajícího
z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze strany orgánÛ veﬁejné správy;
c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivity jakéhokoliv druhu;
d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného, jeho
zástupce, osoby kterou poji‰tûn˘ povûﬁil péãí o poji‰tûné vûci, nebo ostrahou místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby Ïijící ve spoleãné
domácnosti s poji‰tûn˘m; v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘m je právnická osoba, za
zástupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové statutárních orgánÛ, prokuristé a jednatelé;
e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pﬁímo nebo nepﬁímo zpÛsobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli teroristick˘m ãinem bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události nebo na jakékoli ãásti takové újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít podíl i jiná pﬁíãina; pro úãely této v˘luky se terorismem rozumí násiln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úãinkem
ovlivnûní vlády nebo vyvolání strachu ve veﬁejnosti nebo v její ãásti;
f) ‰kody zpÛsobené po‰kozením ãi zniãením poji‰tûné vûci poÏárem, úderem
blesku, v˘buchem nebo nárazem nebo zﬁícením osádkou obsazeného letícího tûlesa, jeho ãásti nebo jeho nákladem, vichﬁicí, krupobitím, sesuvem pÛdy, zﬁícením skal a zeminy, pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch pﬁedmûtÛ, tíhou
snûhu nebo námrazy, záplavou, povodní a zemûtﬁesením, vodou z vodovodního zaﬁízení, krádeÏí vloupáním a loupeÏí.
âlánek 4
ZachraÀovací náklady
V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného nebezpeãí pojistitel
uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pﬁi
odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho zbytkÛ. Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b) tohoto ãlánku se omezuje do
v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky. Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly
vynaloÏeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30% ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu pojistného plnûní. ZachraÀovací náklady, které pojistník
vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
âlánek 5
Místo poji‰tûní
1. Místem poji‰tûní je budova, prostory nebo pozemek uveden˘ v pojistné
smlouvû.

2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvû více míst poji‰tûní, vztahuje se poji‰tûní na v‰echna tato místa poji‰tûní.
3. Poji‰tûní se vztahuje téÏ na vûci, které byly z dÛvodu bezprostﬁednû hrozící
nebo jiÏ nastalé pojistné události pﬁemístûny z místa poji‰tûní.
4. Poji‰tûní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území âeské republiky, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak

âlánek 10
Spoluúãast
1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe poji‰tûn˘ se podílí na pojistném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále jen spoluúãast).
2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.
3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky.

âlánek 6
Pojistná hodnota, pojistná ãástka
1. Pojistná ãástka vyjadﬁuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnûní pojistitele. Pojistná ãástka se stanoví pro jednotlivé poloÏky poji‰tûného elektronického zaﬁízení a vynaloÏen˘ch zvlá‰tních v˘dajÛ. Pojistnou ãástku stanoví
vÏdy na vlastní odpovûdnost pojistník.
2. Poji‰tûní lze sjednat na:
a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na poﬁízení nového zaﬁízení nebo zaﬁízení srovnatelného druhu, kvality a v˘konu, tedy náklady na poﬁízení, vãetnû napﬁ. dopravného, poplatkÛ, cla a montáÏních nákladÛ;
b) ãasovou cenu, tj. novou cenu sníÏenou o ãástku odpovídající míﬁe opotﬁebení nebo jiného znehodnocení zaﬁízení;
c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnoceného zaﬁízení ãi zaﬁízení nepouÏitelného obecnû nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále uvedeno jinak;
obecná cena je cena vûci nebo pouÏitého materiálu v místû obvyklá, za kterou by je poji‰tûn˘ prodal.

âlánek 11
Znovunalezené vûci
1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému v pﬁíãinné
souvislosti s pojistnou událostí, nepﬁechází na pojistitele. Poji‰tûn˘ je povinen
neprodlenû oznámit pojistiteli nález poji‰tûn˘ch vûcí a je povinen nalezen˘
poji‰tûn˘ majetek pﬁevzít.
2. Poji‰tûn˘ je povinen pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ, které musel vynaloÏit na opravu závad vznikl˘ch v dobû, kdy
byl zbaven moÏnosti s majetkem nakládat.
3. Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou majetku po‰kozeného pojistnou událostí nebo s odstraÀováním majetku takto zniãeného na pokyn pojistitele,
pokud není potﬁeba z bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstranûním zbytkÛ zaãít dﬁíve.
âlánek 12
Povinnosti poji‰tûného

âlánek 7
Podpoji‰tûní
Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky niÏ‰í neÏ
její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je k v˘‰i ‰kody ve
stejném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû.
âlánek 8
V˘poãet pojistného
1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰tûné poloÏky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.
2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.
âlánek 9
Pojistné plnûní
1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepﬁedvídaná vûcná ‰koda na poji‰tûné vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnûní v mûnû âeské republiky, pokud nerozhodne o tom, Ïe poskytne naturální plnûní (opravou nebo v˘mûnou po‰kozené vûci).
3. Pokud opravu po‰kozeného zaﬁízení provádí sám poji‰tûn˘, uhradí pojistitel
cenu materiálu a náhradních dílÛ, hodnotu práce, která byla pﬁímo vynaloÏena za úãelem jeho opravy vãetnû pﬁíslu‰ného procenta reÏijních nákladÛ,
maximálnû v‰ak cenu opravy provádûné specializovanou opravnou.
4. V pﬁípadû po‰kození zaﬁízení jsou náklady na demontáÏ a montáÏ, náklady
na dopravu do opravny a zpût, vã. celních poplatkÛ souãástí poskytovaného
pojistného plnûní.
5. Náklady na provizorní opravu uhradí pojistitel pouze v pﬁípadû, Ïe tyto nároky jsou souãástí celkov˘ch nákladÛ na opravu a nezvy‰ují celkové pojistné
plnûní pojistitele.
6. Jakékoliv zvlá‰tní v˘daje, tj. v˘daje za pﬁesãasovou práci, práci v noci, ve
dnech pracovního volna a klidu, expresní pﬁíplatky, letecké dodávky náhradních dílÛ, cestovní náklady technikÛ a expertÛ ze zahraniãí budou hrazeny pouze tehdy, bylo-li to ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, nebo pokud
po jejich vynaloÏení do‰lo ke sníÏení celkov˘ch nákladÛ na opravu zaﬁízení.
7. Tímto poji‰tûním nejsou kryty náklady na jakékoliv zmûny zaﬁízení, doplnûní popﬁ. vylep‰ení zaﬁízení, náklady na pﬁedepsané opravy a kontroly.
8. Pojistitel poskytne pojistné plnûní aÏ po dokonãení opravy po‰kozeného zaﬁízení nebo v˘mûnû zniãeného zaﬁízení a po pﬁedloÏení v‰ech k tomu úãelu
nezbytn˘ch dokladÛ, potvrzujících v˘‰i ‰kody.
9. V pﬁípadû, kdy míra opotﬁebení nebo jiného znehodnocení ãásti nebo celku
jednotlivé poloÏky pﬁedmûtu poji‰tûní pﬁesahuje v dobû vzniku pojistné události 50% nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnûní pouze v ãasové cenû.
10. Pokud je vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní pﬁesahující
ãasovou cenu pouze za pﬁedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tﬁí let od pojistné události provede opravu ãi nové poﬁízení vûci stejného druhu a kvality v místû
poji‰tûní.

1. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek je pojistník dále povinen:
a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pﬁedpisy vãetnû bezpeãnostních pﬁedpisÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách a dal‰í povinnosti,
které byly stanoveny v pojistné smlouvû;
b) neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo druhu podnikatelské
ãinnosti;
d) oznámit pojistiteli, Ïe uzavﬁel dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na stejné nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název a v˘‰i pojistné ãástky.
2. Poji‰tûn˘ je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provádût pﬁimûﬁená opatﬁení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní následkÛ ‰kody, která
jiÏ nastala a podle moÏností si k tomu vyÏádat pokyny pojistitele a ﬁídit se jimi.
3. V pﬁípadû vzniku pojistné události je poji‰tûn˘ povinen:
a) oznámit vznik pojistné události do tﬁí dnÛ, u ‰kod pﬁesahujících urãitou
ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen uãinit oznámení
ihned;
b) neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;
c) nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, pokud to
není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo v rozporu
s obecn˘m zájmem;
d) umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûﬁen˘m, ve‰kerá ‰etﬁení potﬁebná
pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pﬁedloÏit k tomu potﬁebné podklady a informace;
e) pﬁedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch a zniãen˘ch vûcí.
âlánek 13
Práva pojistitele
Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého poru‰ení Povinností poji‰tûného uveden˘ch v ãlánku 12 tûchto pojistn˘ch podmínek,
pokud toto poru‰ení:
a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události;
b) znemoÏnilo pﬁedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo pojistnou
události ve smyslu pojistn˘ch podmínek.
âlánek 14
V˘klad pojmÛ
1. Po‰kozením zaﬁízení se rozumí zmûna stavu zaﬁízení, kterou lze objektivnû
odstranit opravou.
2. Zniãením zaﬁízení se rozumí zmûna stavu zaﬁízení, kterou nelze objektivnû odstranit opravou, a zaﬁízení se proto nemÛÏe dále pouÏívat k pÛvodnímu úãelu.
âlánek 15
Úãinnost
Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1.2005.
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MB/06

DoplÀkové pojistné podmínky
pro poji‰tûní movit˘ch vûcí mimo budovu

Poji‰tûní movit˘ch vûcí uloÏen˘ch mimo budovu je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínkami, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní
ãást – UCZ/Îiv/06 a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást –
UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako ‰kodové poji‰tûní.

Dojde-li v‰ak na poji‰tûn˘ch movit˘ch vûcech uloÏen˘ch mimo budovu k pojistné události zpÛsobené vichﬁicí nebo krupobitím ãiní limit pojistného plnûní
pro v‰echny pojistné události nastalé v prÛbûhu jednoho pojistného roku
maximálnû 10% z pojistné ãástky sjednané pro pﬁedmût poji‰tûní, nejv˘‰e v‰ak
5 mil.Kã.

Pro poji‰tûní movit˘ch vûcí umístûn˘ch mimo budovu neplatí v˘luky uvedené
v pojistn˘ch podmínkách UCZ/Îiv/06, ãlánek 3, odst. 2 b) a ãlánek 4, odst. 2 b).

Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1. 2005.

SR/06

DoplÀkové pojistné podmínky
pro poji‰tûní budov ve stavbû a v rekonstrukci

Poji‰tûní budov ve stavbû a rekonstrukci je upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi
podmínkami, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní ãást – UCZ/Îiv/06,
V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní ãást – UCZ/Odc/06, V‰eobecn˘mi
pojistn˘mi podmínkami – zvlá‰tní ãást – UCZ/Skl/05, DoplÀkov˘mi pojistn˘mi
podmínkami LIM/05 a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást –
UCZ/05, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako ‰kodové poji‰tûní.

okna a dveﬁe, jsou zcela zaskleny resp. uzavﬁeny napﬁíklad bednûním.
Dojde-li na budovách ve stavbû k jejich po‰kození nebo zniãení vichﬁicí, krupobitím nebo vodou z vodovodního zaﬁízení, poskytne pojistitel pojistné plnûní pouze tehdy, pokud po‰kození nebo zniãení nebylo zpÛsobeno nesprávn˘m technologick˘m postupem pﬁi v˘stavbû nebo vadn˘m provedením
stavebních prací.
Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1. 2005.

Poãátek poji‰tûní u pojistn˘ch nebezpeãí vichﬁice a krupobití nastává aÏ
v okamÏiku, kdy je zcela dokonãena stﬁecha a ve‰keré venkovní otvory, napﬁ.
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Poznámky:
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