
Poji‰tûní podle V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek – zvlá‰tní ãást –
UCZ/Odc/05 je dále upraveno tûmito doplÀkov˘mi pojistn˘mi podmínka-
mi. Poji‰tûné vûci musí b˘t v dobû pojistné události zabezpeãeny ãi 
uloÏeny zpÛsobem uveden˘m níÏe. Na tento zpÛsob se váÏí limity pojist-
ného 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 vyháãková-

ní,
okna a ostatní vstupy
– v‰echna okna (vãetnû stfie‰ních, vik˘fiov˘ch a pod.) musí b˘t fiádnû uza-

vfiena z vnitfiního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímÏ nelze ma-
nipulovat z venkovní strany,

– ostatní vstupy a technické otvory s plochou vût‰í neÏ 300 cm2, musí b˘t fiád-
nû 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 dozic-
k˘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  bezpeã-

nostním uzamykacím systémem nebo uzamãeny dvûma samostatn˘mi
zapu‰tûn˘mi zámky s cylindrickou vloÏkou nebo jedním zámkem s cy-
lindrickou 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 uza-

mykacím systémem, a druh˘m samostatn˘m zapu‰tûn˘m zámkem s cy-
lindrickou vloÏkou nebo dozick˘m zámkem nebo uzamãeny jin˘m uza-
mykacím zafiízením.

- v‰echny vchodové dvefie musí b˘t s osvûdãením podle ENV 1627 mini-
málnû 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, kte-
ré 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 uza-

mykacím systémem, a druh˘m samostatn˘m zapu‰tûn˘m zámkem s cy-
lindrickou 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, kte-
ré 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 uve-

denou v dobû pojistné události do stavu stfieÏení s napojením na zvuko-
vé 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 mini-
málnû 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 uve-

denou v dobû pojistné události do stavu  stfieÏení s napojením na PCO
nebo do místa fyzické ostrahy tvofiené alespoÀ jednou osobou se stano-
vi‰tûm v místû poji‰tûní a vybavenou telefonem nebo obdobn˘m spoje-
ním 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 mini-
málnû 2. kategorie podle âSN 304590

TísÀov˘ hlásiã
Místo poji‰tûní musí b˘t vybaveno v dobû pojistné události funkãním tís-
Àov˘m hlásiãem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy ne-
bo 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 uve-

denou 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 ne-
bo doprovázena sluÏebním psem.
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– EZS musí splÀovat kritéria minimálnû 3. stupnû zabezpeãení podle âSN
50 131-1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splÀovat kritéria mini-
málnû 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 pojisti-

tele (odbor poji‰tûní majetku).

Kapitola II
Cennosti

Pro cennosti uloÏené v uzamãeném trezoru nebo pevné schránce, 
umístûné v  uzamãeném prostoru  zdûného nebo betonového prove-
dení 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 

–  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).

Kapitola III
Vûci zvlá‰tní hodnoty

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

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

D  – do 50.000,– Kã
E  – do 300.000,– Kã
F  – do 1.000.000,– Kã
G – do 4.000.000,– Kã

– Podmínky poji‰tûní v uzamãeném prostoru jiného provedení nebo vy‰‰í
pojistné ãástky 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

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

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 pro-
filovanou 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 za-
ji‰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 jed-

noãlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou stfielnou zbraní nebo doprová-
zenou 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 slu-
Ïebním 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 mís-
ta fyzické ostrahy.

N – nad 3.000.000,– Kã
– podmínky poji‰tûní a zabezpeãení individuálnû sjednává centrála pojisti-

tele (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“.
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 – do 200.000,– Kã
– pfieprava jednou povûfienou  osobou vybavenou obrann˘m prostfied-

kem (el. paralyzérem, sprejem a pod.)  
– uloÏeny v pevné, fiádnû uzavfiené kabele nebo kuffiíku

R –  do 500.000,– Kã
– pfieprava dvûma povûfien˘mi osobami vybaven˘mi obrann˘m prostfied-

kem (el. paralyzérem, sprejem a pod.) 
– uloÏeny v pevné fiádnû uzavfiené kabele nebo kuffiíku



S – do 1.000.000,– Kã
– pfieprava dvûma povûfien˘mi osobami vybaven˘mi obrann˘m prostfied-

kem (el. paralyzérem, sprejem a pod.) 
– uloÏeny v uzamãeném bezpeãnostním kuffiíku 

T –  do 2.000.000,– Kã
– pfieprava v osobním automobilu dvûma povûfien˘mi osobami (mimo fii-

diãe), 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 pojisti-

tele (odbor poji‰tûní majetku). 

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

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

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 pojisti-

tele (odbor poji‰tûní majetku). 

Kapitola III
LoupeÏné pfiepadení v místû poji‰tûní

Pro poji‰tûné vûci (vã. vûcí zvlá‰tní hodnoty) s vylouãením cenností ne-
ní stanoven zvlá‰tní limit pojistného plnûní. 

Pro cennosti uloÏené v uzamãen˘ch trezorech nebo pevn˘ch schrán-
kách (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 schrán-
ky 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 – do 20.000,– Kã
– cennosti uloÏené jinak.

V˘klad pojmÛ:

– Bezpeãnostní kuffiík - speciálnû urãen˘ pro pfiepravu penûz a cenností,
vybaven˘ zvukov˘m, koufiov˘m, paralyzujícím nebo obdobn˘m zafiíze-
ním, 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 pod-
le âSN ENV 1303 minimálnû 4. bezpeãnostní tfiídy.

– EZS - elektronická zabezpeãovací signalizace instalovaná odbornou fir-
mou mající ze zákona k této ãinnosti koncesi garantující pravidelnou 
údrÏbu a revize. EZS musí splÀovat kritéria  poÏadovaného stupnû za-
bezpeãení 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 sa-
motné 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˘ záz-
nam. 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 mini-
málnû 3. bezpeãnostní tfiídy.

– Kfiídlov˘ uzávûr - skládá se  z jedné nebo více lamel, které se mohou na-
táãet 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 mfií-
Ïe musí b˘t pevnû ukotven s podkladem a okolními prvky zpÛsobem  za-
braÀujícím jejich vyhnutí.

– PCO -  trvale obsluhované vzdálené stfiedisko, do kterého se pfiedávají in-
formace t˘kající se jednoho nebo více systému EZS a jehoÏ souãástí je zá-
sahová skupina s dojezdem nejdéle do 15 minut., pokud v pojistné
smlouvû není ujednáno jinak.

– Roletov˘ uzávûr - skládá se  z pohybliv˘ch, vzájemnû propojen˘ch la-
mel 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 mi-
nimální tfiídû odolnosti P2A

– TísÀov˘ hlásiã - spínaã (funkãnû nezávisl˘ na aktivaci EZS), kter˘m lze 
v pfiípadû ohroÏení pfiivolat pomoc.

Seznam citovan˘ch norem:

âSN EN 1143-1  
Bezpeãnostní úschovné objekty - PoÏadavky, klasifikace a metody zkou‰ení
odolnosti proti vloupání - âást 1: SkfiíÀové trezory, trezorové dvefie  a ko-
morové trezory

âSN ENV 1627  
Okna, dvefie, uzávûry - Odolnost proti násilnému vniknutí - PoÏadavky a kla-
sifikace

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

âSN 334590
Zafiízení elektrické zabezpeãovaní signalizace                      

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


