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Článek 1: Úvodní ustanovení
1   Škodové pojištění pro případ odcizení se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, 

podmínkami, kde je uvedena speciální úprava škodového pojištění pro případ od-
-

(dále jen „občanský zákoník“) a dalšími dotčenými právními předpisy.

Článek 2: Pojistná nebezpečí
1   

 a) krádež vloupáním;
 b) loupež.
2   

 a)  úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci (vandalismus): zjiště-

 b)  odcizení vlastní pojištěné věci při přepravě; dále se pojištění vztahuje také na 

 c) 
3   Pojištění lze dále sjednat pro případ poškození nebo zničení stavebních součástí 

místa pojištění, schránek, jejichž obsah je pojištěn nebo elektrického zabezpečo-

pojištění, ke kterému se vztahuje připojištění podle tohoto bodu.
4   

smlouvě.

Článek 3: Pojistná událost
1   

ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je 
spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle pojistných ne-

2   Pojistnou událostí není, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka, 
pojištěného nebo oprávněného uživatele pojištěné věci včetně osob jim blízkých 

Článek 4: Předmět pojištění
1   -

vě, které jsou buď jednotlivě určeny, nebo tvoří soubor.
2   -

nění:
 a) movité věci;
 b) zásoby;
 c) cizí věci převzaté;
 d) cizí věci užívané;

 e) cennosti;
 f ) věci zvláštní hodnoty;
 g) písemnosti, nosiče dat;
 h) věci na výstavy;
 i) věci zaměstnanců;
 j) stavební součásti, schránky, nebo elektrické zabezpečovací systémy. 
3   -

4   

Článek 5: Místo pojištění
1  

1   Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách se 
pojištění dále nevztahuje na:

 a)  -
ty);

 b)  pohřešování věci bez naplnění skutkové podstaty krádeže vloupáním nebo lou-

 c)  -
kového charakteru;

 d)  odcizení či ztrátu věci při přepravě na základě přepravních smluv;
 e)  

užíváním cizí věci;
 f )  zpronevěru přepravovaných cenností osobou, která byla pověřena jejich přepra-

vou;
 g)  

hodnoty, starožitností, uměleckých děl, sbírek, cenností apod., pokud byly umís-
těny ve výloze mimo pracovní dobu.

2   Pojištění se dále nevztahuje na:
 a) pozemky, porosty, rostliny;
 b) zvířata;
 c)  -

deny jako zásoby;
 d)  

3   
 a)  otevření budovy, místnosti nebo schránky shodným klíčem. Toto ustanovení ne-

platí, zmocnil-li se pachatel klíče krádeží vloupáním nebo loupeží; 
 b)  pojištěné věci ponechané ve vozidle nebo jízdní soupravě; 
 c)  
4   

1   
 a) 
  aa)  

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 

  ab)  časovou cenou, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; ča-
-

její opravou, modernizací nebo jiným způsobem;
 b)   jako částka, kterou by bylo třeba vynaložit na znovuzřízení věci nebo 

 c)   jako časová cena, není-li ve smlouvě stano-
veno jinak;

www.triglav.cz

D
P
K
L-

2
0
1
4

T0
0

3
/1

4

Doplňkové pojistné podmínky
pro škodové pojištění 
pro případ odcizení

www.direct.cz



 d)  
  Pojistitel má právo vyžadovat pro případ stanovení pojistné hodnoty znalecký po-

sudek;
 e)  jako časová cena.
2   -

3   -

má pro každou pojištěnou věc nebo soubor věcí odpovídat pojistné hodnotě věci 

4   Pojistnou částku pojišťovaného souboru věcí vyjadřuje agregovaná pojistná částka, 
která odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor.

5   Pojistnou částku stanovuje pojištěný na vlastní odpovědnost.

Článek 8: Pojištění na první riziko
1   

-

je nejvyšší hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí vzniklých 
-

Článek 9. Plnění pojistitele
1   Pojistitel poskytne pojistné plnění jen do výše limitu, který odpovídal skutečnému 

2   -
-

lost byla šetřena policií.  
3   Byla-li pojištěná věc odcizena, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil:

 a)  

 b)  

4   Byla-li pojištěná věc poškozena při odcizení, vzniká pojištěnému právo, aby mu po-
jistitel vyplatil:

 a)  

zbytků nahrazovaných částí poškozené věci;
 b)  

nahrazovaných částí poškozené věci.
5   Byla-li pojištěná věc zničena při odcizení, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojisti-

tel vyplatil:
 a)  

-

 b)  

6   Došlo-li ke zničení nebo odcizení pojištěných zásob, které pojištěný nakoupil, vy-
platí pojistitel částku, kterou by pojištěný vynaložil na pořízení zásob bezprostředně 
před škodnou událostí. Došlo-li ke zničení nebo odcizení zásob, které pojištěný sám 
vyrobil, vyplatí pojistitel částku odpovídající nákladům, které bylo nutno vynaložit 

-
padech hradí cenu pořízení, tj. včetně dopravného, cla apod., maximálně však část-

7   

případných zbytků, maximálně však částku, kterou by pojištěný obdržel při jejich 

8   -
ne pojistné plnění jen tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na uvedení 

smlouvě sjednáno na novou cenu, plní pojistitel podle bodu 3 písm. a) resp. 4 a) 
-

přesáhlo 50 % nové ceny věci. Přesáhlo-li opotřebení nebo jiné znehodnocení věci 
50 %, plní pojistitel podle bodu 3 písm. b) resp. 4 b) resp. 5 b) tohoto článku. 

9   
 a)  -

tů, vyplatí pojistitel částku na jejich umoření. Jestliže byly uvedené dokumenty 

ušlé výnosy;
 b)  pojištěných platných tuzemských bankovek, zahraničních bankovek, drahých 

vyplatí pojistitel plnění do výše sjednané pojistné částky. Pojistitel však nehradí 

  
poplatky za jejich nové vystavení.

10   -
torické hodnoty, starožitností, uměleckých děl, sbírek apod., vzniká pojištěnému 
právo, aby mu pojistitel vyplatil pojistné plnění až do výše sjednané pojistné částky 
věci, případně částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich uvedení do pů-

-
ných zbytků. 

11   -

částku odpovídající přiměřeně vynaloženým nákladům na jejich znovuzřízení nebo 

pojištěný žádné náklady nevynaloží, vyplatí pojistitel částku rovnající se hodnotě 
materiálu. Přiměřeně vynaloženými náklady na znovuzřízení nebo opravu záznamů 

těchto záznamů.
  Pojištění se nevztahuje na data, která pojištěný do programového vybavení vložil 

12   Při pojištění peněz přepravovaných poslem vzniká právo na plnění, pokud pojištěný 

-
sy rizika optimální bezpečnou trasou do peněžního ústavu, pošty apod., případně 

-
-

-

peníze opatrovat.
13   Při vzniku škodné události způsobené odcizením peněz uložených ve výherních, 

hracích nebo prodejních automatech je pojistitel povinen plnit až do výše sjednané 
pojistné částky, nejvýše však 10.000 Kč za jeden automat, není-li pojistnou smlou-
vou ujednáno jinak. 

Článek 10: Zvláštní případy plnění
1   -

tyto náklady vynaložené na dopravu věci jen na území České republiky.

1   -
-

jistných podmínkách pro případ odcizení SPZAB-2014, které jsou nedílnou součástí 
těchto doplňkových pojistných podmínek.

Článek 12: Výklad pojmů

1   Akreditovaná zkušebna
produktů.

2   Budova je objekt pevně spojený se zemí, který je uzavřen obvodovými stěnami 

se nepovažuje „mobilní“ zařízení typu stánek, jakékoliv sestavy mobilních buněk, 

3   Ceniny -
ky MHD, stravenky, karty CCS apod.

4  Cennosti jsou zejména:
 a)  -

 b)  -

 c)  

5   Data jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních, uchovávané ve 
formě záznamů na nosičích dat.

6   Cizí věci převzaté jsou movité věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy 
převzal za účelem provedení objednané činnosti nebo služby na těchto věcech.

2
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[7]  Cizí věci užívané jsou movité věci, které pojištěný po právu užívá na základě smlou-
vy, nikoli věci převzaté, mimo cenností, věcí zvláštní hodnoty, písemností, vozidel, 
a to i přípojných, s přidělenou registrační značkou, lodí a letadel včetně jejich příslu-
šenství.

[8]  Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; 
stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného 
znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací 
nebo jiným způsobem. 

[9]  Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si cizí pojištěné věci činností, při které pa-
chatel prokazatelně překonal překážky nebo opatření chránící pojištěnou věc před 
odcizením některým níže uvedeným způsobem:

 a)  do místa pojištění se dostal tak, že je zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny 
k jejich řádnému otevírání;

 b)  do místa pojištění se dostal jinak než řádně uzavřenými vstupními dveřmi nebo 
řádně uzavřeným oknem;

 c)  místo pojištění otevřel klíčem, kterého se zmocnil krádeží vloupáním nebo lou-
peží;

 d)  schránku, jejíž obsah je pojištěn, otevřel nástroji, které nejsou určeny k  jejímu 
řádnému otevírání, nebo překonal překážku tvořenou specifickými vlastnostmi 
schránky, jako např. velká hmotnost, nadměrné rozměry, obtížná demontáž 
apod. 

  Překonáním překážky není vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem 
bez stop násilí, případně neprokázaným použitím planžety.

[10]  Loupeží se rozumí přivlastnění si cizí pojištěné věci tak, že pachatel použil proti 
pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným, násilí nebo 
pohrůžky bezprostředního násilí.

[11]  Místem pojištění se rozumí v pojistné smlouvě uvedená adresa jako místo pojištění 
nebo vymezené území (Evropa, ČR apod.) nebo místo dané parcelním číslem, stave-
ništěm apod.

[12]  Movité věci jsou veškeré movité věci mimo zásoby, cizí věci převzaté, cizí věci užíva-
né, cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, vozidla, a to i přípojná, s přidělenou 
RZ nebo SPZ včetně jejich příslušenství, lodě a letadla včetně jejich příslušenství.

[13]  Neoprávněné užívání cizí věci je neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu 
ji užívat.

[14]  Nosiče dat jsou paměťová média k ukládání informací strojně zpracovatelných na 
elektronických zařízeních.

[15]  Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. 

[16]  Odcizením se rozumí krádež vloupáním nebo loupež.
[17]  Opotřebení je přirozený úbytek hodnoty věci stárnutím, provozem apod. s přihléd-

nutím k jinému znehodnocení dalšími vlivy ve vztahu k předpokládané životnosti. 
Opotřebení se snižuje pravidelnou údržbou, opravami, rekonstrukcemi, moderniza-
cí apod.

[18]  Písemnosti jsou zejména písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumen-
tace, kartotéky, výkresy, nosiče dat a záznamy na nich.

[19]  Podvod je obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel 
uvede někoho v omyl nebo něčího omylu využije.

[20]  Pohřešováním věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na 
své vůli možnost disponovat s pojištěnou věcí nebo její částí.

[21]  Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit 
opravou a po opravě je věc znovu použitelná pro svoje původní určení nebo je to 
taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou, přesto je 
věc použitelná pro svoje původní určení.

[22]  Přiměřeným nákladem na opravu nebo znovuzřízení věci je cena opravy nebo zno-
vuzřízení bezprostředně před škodnou událostí v místě pojištění obvyklá, která je 
provedena stejnou technologií s použitím stejných nebo srovnatelných materiálů, 
bez jakýchkoli příplatků za urychlení opravy nebo znovuzřízení pojištěné věci

[23]  Schránky jsou veškerá zařízení určená k ukládání a přechovávání chráněných hod-
not (trezorové místnosti, trezorové skříně, trezory, trezory do zdi, zásobníky nočních 
trezorů, peněžní schránky bankomatů depozitní skříňky apod.).

[24]  Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební 
výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

[25]  Stavební součásti jsou předměty a zařízení, které z hlediska stavebního díla umož-
ňují jeho funkci a účel, ke kterému byly určeny. Tyto předměty a zařízení musí být se 
stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodno-
cení věci. Stavebními součástmi nejsou výrobní zařízení, zařízení a předměty slou-
žící k provozování služeb a účelová zařízení a předměty, které s budovou a stavbou 
netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny (všechny věci, které jsou 
samostatnými movitými předměty).

[26]   Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo stavbu (nikoli 
právo užívání prostor ve stavbě) oprávněně ve své moci a  je oprávněn užívat její 
vlastnosti.

[27]  Za vandalismus je považováno úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci. 
Toto pojištění se nevztahuje na jakákoliv skla, zrcadla, neonové trubice (a obdobná 
zařízení) a na vysunuté stříšky nad vstupem nebo výlohou (markýzy). Dále se toto 
pojištění nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv znečiš-

těním. Za znečištění se považuje také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, 
malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

[28]  Věci na výstavy tvoří zejména předměty na výstavě (prototypy, názorné modely, 
vzorky, střihy apod.).

[29]  Věci zaměstnanců jsou movité věci, které se obvykle nosí do práce nebo které se 
nacházejí na místě pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu zaměstnava-
tele. Pojištění se však nevztahuje na cennosti a věci zvláštní hodnoty. Z tohoto po-
jištění vzniká právo na plnění pouze tehdy, jestliže zaměstnavatel za takovou škodu 
zaměstnanci neodpovídá.

[30]  Věci zvláštní hodnoty jsou zejména:
 a)  věci umělecké hodnoty jako obrazy, plastiky, grafická a sochařská díla, výrob-

ky z porcelánu, skla nebo keramiky, ručně vázané koberce, gobelíny apod. Jde 
v každém případě o unikátní díla, jejichž prodejní cenu netvoří pouze výrobní 
náklady, ale i umělecké zpracování a autor díla;

 b)  věci historické hodnoty, jejichž cena je dána vztahem k historii, historické udá-
losti, osobě apod.;

 c)  starožitnosti, kterými jsou věci zpravidla starší 100 let, mající uměleckou nebo 
řemeslnou hodnotu, případně charakter unikátu;

 d) sbírky.
[31]  Zásoby jsou skladovaný materiál, skladované zboží, dokončené výrobky, polotova-

ry, nedokončená výroba kromě nedokončené stavební výroby. Za zásoby se nepo-
važují cizí věci převzaté, cizí věci užívané, cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnos-
ti, věci na výstavy, lodě a letadla včetně jejich příslušenství.

[32]  Zatajení věci je přivlastnění si pojištěné věci, která se dostala do vlastnictví pachate-
le nálezem, omylem nebo jinak bez svolení majitele.

[33]  Zbytky (případné zbytky, zbytky nahrazovaných částí apod.) jsou majetkem pojiště-
ného a jejich hodnota se vyčíslí na základě tržní ceny.

[34]  Zničení věci je změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou, a proto 
věc již není možné používat k původnímu účelu nebo by cena opravy přesáhla sjed-
nanou pojistnou částku.

[35]  Zpronevěra je neoprávněné přivlastnění si svěřené pojištěné věci.
[36]  Ztráta věci je stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s pojištěnou 

věcí disponovat.

 Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1. 1. 2014
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