VPP 300-2
VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

Obsah
Část A Společná ustanovení ..........................................................................................................................2
Článek 1 Úvod...........................................................................................................................................2
Článek 2 Vznik, trvání a zánik pojištění ........................................................................................................2
Článek 3 Obecné výluky z pojištění .............................................................................................................2
Článek 4 Pojistné .......................................................................................................................................3
Článek 5 Základní povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby a důsledky jejich porušení ....................3
Článek 6 Základní povinnosti pojistitele .......................................................................................................3
Článek 7 Forma jednání .............................................................................................................................3
Článek 8 Doručování ..................................................................................................................................4
Článek 9 Výklad pojmů ..............................................................................................................................4
Část B Společná ustanovení pro pojištění majetku ...........................................................................................5
Článek 10 Předmět pojištění .......................................................................................................................5
Článek 11 Horní hranice pojistného plnění, pojistná hodnota .........................................................................5
Článek 12 Místo pojištění ...........................................................................................................................5
Článek 13 Pojistné plnění ...........................................................................................................................5
Článek 14 Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby a důsledky jejich porušení ...............................5

1z5

Část A
Společná ustanovení

6.

Článek 1
Úvod
1.

2.

3.

Maxima pojišťovna, a.s. se sídlem Italská 1583/24,
120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 613 28 464,
právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
3314 (dále jen „pojistitel“) je oprávněna poskytovat
pojištění v souladu se zák. č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví. Sjednávané pojištění se řídí právním
řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „OZ“). Od ustanovení OZ je možno
se v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě
odchýlit, s výjimkou případů stanovených v § 1 odst.
2 OZ.

Vznikne-li rozpor mezi smluvním ujednáním,
pojistnými podmínkami a OZ, platí úprava příslušné
problematiky v tomto pořadí – smluvní ujednání
(doložky), doplňkové pojistné podmínky, zvláštní
pojistné podmínky, VPP, OZ.
Článek 2
Vznik, trvání a zánik pojištění
Podmínkou vzniku a trvání pojištění je skutečnost, že
pojistník má na sjednání pojištění pojistný zájem.

2.

Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojistná doba činí 12 měsíců (dále jen „pojistný rok“).

3.

Je-li v pojistné smlouvě ujednána pojistná doba
s automatickou prolongací, prodlouží se pojistná doba
automaticky o další pojistný rok, pokud pojistitel nebo
pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného
roku nesdělí druhé straně, že na dalším trvání
pojištění nemá zájem. Takto se pojištění prodlužuje i
dále, vždy o pojistný rok.

4.

Pojištění se nepřerušuje.

5.

Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout dohodou
pojistníka a pojistitele. Skutečnost, že došlo
v průběhu pojistného roku ke změně pojištění, nemá
vliv na datum, ke kterému nastává prolongace
smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto článku. I v tomto
případě
zůstává
zachováno
původní
datum
prolongace.

-

následek prodlení s placením pojistného,

-

výpověď do dvou měsíců po uzavření pojistné
smlouvy,

-

výpověď do tří měsíců od oznámení vzniku
pojistné události,

-

odstoupení od smlouvy pro porušení povinnosti k
pravdivým sdělením při jednání o uzavírání nebo
změně smlouvy.

OZ upravuje náležitosti potřebné k naplnění jednotlivých
důvodů zániku pojištění.

V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto
Všeobecné
pojistné
podmínky
pro
pojištění
podnikatelů (dále jen „VPP“), které nabývají účinnosti
dne 1. 3. 2018. VPP vymezují základní rámec pro
vznik a trvání pojištění. Na VPP navazuje sada
zvláštních
pojistných
podmínek,
případně
doplňkových pojistných podmínek, které upravují
specifika jednotlivých sjednávaných druhů pojištění.
VPP i zvláštní a případně též doplňkové pojistné
podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

1.

Pojištění zaniká z důvodů uvedených v OZ. Jde
zejména o:

7.

Pro případ zániku pojištění smrtí pojištěné osoby se
ujednává, že pojištění zaniká až uplynutím doby, za
kterou bylo ke dni smrti zaplaceno pojistné. Pokud ale
byl u pojištění ke dni smrti pojištěného evidován dluh
na pojistném, zaniká pojištění dnem smrti.

8.

Pokud se změní vlastník pojištěné věci a dosavadní
vlastník věci nebyl pojistníkem, pojištění touto
změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného
pojištění přecházejí z dosavadního vlastníka na
nového vlastníka věci. To platí i v případě, kdy se
novým vlastníkem věci stane pojistník.

9.

Pokud je sjednáno pojištění cizího pojistného
nebezpečí ve prospěch pojistníka nebo jiné třetí
osoby a pojistník nejpozději do konce sjednané
pojistné doby neprokáže, že seznámil pojištěného
s obsahem pojistné smlouvy a že pojištěný, vědom si,
že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí s tím,
aby plnění přijal pojistník nebo jiná třetí osoba, zaniká
pojištění uplynutím této doby.

10. Nad rámec důvodů zániku pojištění upravených v OZ,
mohou být další důvody upraveny v pojistných
podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
Článek 3
Obecné výluky z pojištění
1.

Z pojištění nevzniká nárok na pojistné plnění, pokud
škodná událost nastala v důsledku:
a) válečných událostí, invaze, občanské války,
revoluce, státního převratu, vzpoury, povstání,
stávky, výluky nebo jiného hromadného násilného
jednání,
b) teroristického aktu (tj. násilného jednání
motivovaného politicky, sociálně, nábožensky
nebo ideologicky),
c) zásahu státní nebo úřední moci (např. konfiskace,
zabrání, násilné zestátnění),
d) působení jaderné energie a jaderného záření
všeho druhu,
e) úmyslného konání nebo úmyslného opomenutí
pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby nebo
jiného osoby konající z jejich podnětu.
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2.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud by se tím
dostal do rozporu s právními předpisy upravujícími
provádění mezinárodních sankcí.

e) učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se
rozsah následků nezvětšoval,
f)

Článek 4
Pojistné
1.

Pojistné má charakter běžného pojistného. V pojistné
smlouvě jsou dohodnuta pojistná období jako období,
za která se platí pojistné. První pojistné období po
uzavření pojistné smlouvy začíná dnem počátku
pojištění.

2.

Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je
povinen zaplatit pojistiteli úrok z prodlení a náklady
spojené s upomínáním a vymáháním dluhu.

3.

Pojistitel má právo ze zaplaceného pojistného
uhrazovat své pohledávky za pojistným v pořadí,
v jakém po sobě vznikly. Jiné své pohledávky
související s pojištěním má právo uhradit přednostně.

4.

Pojistitel si vyhrazuje právo upravit výši pojistného na
další pojistné období:

má-li v souvislosti se škodnou událostí důvodné
podezření, že došlo k trestnému činu nebo
přestupku, učinit bez zbytečného odkladu
oznámení orgánům činným v trestním nebo
přestupkovém řízení,

j)

sdělit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou
událostí bylo zahájeno trestní nebo správní řízení
vůči pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, a
informovat pojistitele o průběhu a výsledcích
tohoto řízení.

Povinnosti uvedené v bodě 1 tohoto článku se
přiměřeně vztahují i na pojistníka a oprávněnou
osobu.

3.

Pojistník nesmí postoupit pohledávku na plnění
z pojištění bez souhlasu pojistitele.

4.

Následky porušení povinností upravuje OZ.

5.

Pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění
v případě, kdy oprávněná osoba uvedla při
uplatňování práva na plnění vědomě nepravdivé nebo
hrubě zkreslené informace týkající se vzniku škodné
události a rozsahu jejích následků nebo podstatné
informace zamlčela.

Vedle povinností uložených OZ je pojištěný povinen:
a) umožnit pojistiteli nebo pověřeným osobám
posoudit pojistné riziko, na vyžádání předložit k
nahlédnutí
projektovou,
požárně-technickou,
účetní a jinou obdobnou dokumentaci a umožnit
přezkoumání činnosti zařízení sloužícího k ochraně
majetku,

i)

2.

zákona

Článek 5
Základní povinnosti pojistníka, pojištěného,
oprávněné osoby a důsledky jejich porušení
1.

škodné

h) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám
provést šetření potřebné ke zjištění okolností
rozhodných pro posouzení nároků na pojistné
plnění nebo jeho výše,

b) dojde-li ke změně faktorů ovlivňujících výši
pojistného plnění (např. vývoj cen zboží, práce,
služeb, změna frekvence škodných událostí),
podle

vznik

g) poskytnout pravdivé informace a vysvětlení
týkající se vzniku škodné událostí a rozsahu jejích
následků, k tomu předložit potřebné doklady a
umožnit pojistiteli pořídit si jejich kopie; jsou-li
tyto doklady cizojazyčné, opatřit na žádost
pojistitele jejich autorizovaný překlad,

a) dojde-li ke změně obecně závazných právních
předpisů nebo soudní praxe, která má vliv na
stanovení výše pojistného, pojistného plnění nebo
nákladů pojistitele,

c) není-li pojistné dostatečné
upravujícího pojišťovnictví.

neprodleně pojistiteli oznámit
události a řídit se jeho pokyny,

Článek 6
Základní povinnosti pojistitele
Pojistitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v OZ,
jakož i v jiných právních předpisech, upravujících zejména
pojišťovnictví, ochranu osobních údajů, opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

b) umožnit pojistiteli ověřit správnost podkladů pro
výpočet pojistného,
c) písemně oznámit bez zbytečného odkladu
pojistiteli všechny změny týkající se těch
skutečností, na které byl tázán při sjednávání
pojištění nebo které jsou uvedeny v pojistné
smlouvě, včetně korespondenční adresy, adresy
sídla či jiných kontaktních údajů,

Článek 7
Forma jednání
1.

Pojistná smlouva musí být uzavřena vždy v písemné
formě. V souladu s OZ se smlouva považuje za
uzavřenou v písemné formě i tehdy, přijal-li pojistník
nabídku pojistitele na uzavření pojistné smlouvy
včasným zaplacením pojistného.

2.

Právní jednání, oznámení a žádosti vyžadují vždy
písemnou formu, pokud se týkají:

d) vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumně
požadovat, aby předešel vzniku škodné události,
a pokud již škodná událost nastala, je pojištěný
povinen:

a) trvání a zániku pojištění,
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b) změny pojištění,

Článek 9
Výklad pojmů

c) změny pojistného.
3.

4.

Pokud se v těchto VPP, v navazujících pojistných
podmínkách a v pojistné smlouvě používají dále uvedené
pojmy, mají tento význam:

Projev vůle splňuje písemnou formu, je-li
vlastnoručně podepsán jednající osobou, je-li při
zaslání elektronickou poštou opatřen elektronickým
podpisem vytvořeným kvalifikovaným certifikátem,
vydaným kvalifikovanou certifikační autoritou (QCA)
nebo je-li zaslán prostřednictvím veřejné datové sítě
do datové schránky.
V případech, ve kterých není písemná forma
vyžadována, musí být jednání, oznámení či žádost
doplněny v písemné formě tehdy, pokud si to
pojistitel vyžádá. K jednání, oznámení či žádosti, která
nebude takto doplněna, se nepřihlíží.
Článek 8
Doručování

1.

2.

3.

4.

5.

Písemnosti pojistitele doručované prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb budou doručovány
na korespondenční adresu účastníka pojištění
uvedenou v pojistné smlouvě nebo jinak oznámenou
pojistiteli.
Písemnost pojistitele se považuje za doručenou dnem
prokazatelného převzetí zásilky, odepření přijetí
zásilky nebo vrácení zásilky jako nedoručitelné
z jiných důvodů než uvedených v odst. 3 tohoto
článku, jinak třetí pracovní den po jejím odeslání, jdeli o doručování do ciziny patnáctým dnem po jejím
odeslání. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost
pojistitele byla uložena u doručovatele, považuje se
písemnost pojistitele za doručenou posledním dnem
úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Změnil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba
korespondenční adresu, tuto změnu písemně
pojistiteli neoznámil a tím zmařil doručení písemnosti,
považuje se písemnost za doručenou třetím
pracovním dnem po jejím odeslání, jde-li o
doručování do ciziny patnáctým pracovním dnem po
jejím odeslání, i když se adresát o zaslání nedozvěděl.

1.

Běžným pojistným je pojistné
stanovené za pojistné období.

ve

smlouvě

2.

Nahodilou událostí je událost, která je možná a u
které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec
nastane.

3.

Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku
pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

4.

Pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem
pojistnou smlouvu.

5.

Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku
pojistné události.

6.

Pojistným obdobím je časové období dohodnuté
v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

7.

Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku
pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

8.

Pojistným rokem je období 12 po sobě jdoucích
měsíců, ve kterých trvalo pojištění. První pojistný rok
začíná po uzavření smlouvy dnem počátku pojištění a
končí dnem, který předchází dni v následujícím
kalendářním roce, který se číselným označením
shoduje s prvním dnem pojistného roku. Nastane-li
prolongace pojištění, začíná hned následně běžet
další pojistný rok a tak dále vždy z roku na rok.

9.

Pojištěným je osoba, na jejíž majetek, odpovědnost
nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění
vztahuje.

10. Spoluúčastí je podíl oprávněné osoby na
stanoveném pojistném plnění. Pokud výše pojistného
plnění před odečtením spoluúčasti nepřevýší
dohodnutou spoluúčast, pojistné plnění nebude
poskytnuto.
11. Soubor věcí tvoří věci, které mají stejný nebo
podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému
účelu.

Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je
doručena dnem, kdy byla doručena do e-mailové
schránky adresáta. Pokud právní jednání, oznámení
nebo žádost bylo učiněno z kontaktního spojení
sděleného pojistiteli, má se za to, že bylo učiněno
příslušným účastníkem pojištění. Z tohoto důvodu je
účastník pojištění povinen bez zbytečného odkladu
informovat pojistitele o možném zneužití své emailové adresy nebo telefonu.

12. Škodnou událostí je událost, ze které vznikla škoda
a která by mohla být důvodem vzniku práva na
pojistné plnění.
13. Úmyslným
konáním
nebo
úmyslným
opomenutím pojistníka, pojištěného nebo
oprávněné osoby je konání nebo opomenutí, které
lze přičíst:

Písemnost může být doručena též prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky nebo při
osobním styku.

a) přímo výše uvedeným osobám,
b) jejich
statutárnímu
orgánu
nebo
odpovědným vedoucím zaměstnancům,
c)
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jejich

jejich zaměstnancům nebo jiným osobám, pokud
jednali na základě rozhodnutí, schválení nebo
pokynu osob uvedených pod písm. a) a b) tohoto
bodu.

Část B
Společná ustanovení pro pojištění majetku

Článek 12
Místo pojištění
Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastaly na
místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Článek 10
Předmět pojištění
Pojistit lze věci hmotné movité i nemovité, věci individuálně
určené nebo vymezený soubor věcí, které pojištěný:

Článek 13
Pojistné plnění

a) má ve vlastnictví,

1.

Pojistitel poskytne pojistné plnění v penězích
v tuzemské měně. V případě potřeby měnového
přepočtu se použije kurz vyhlašovaný ČNB platný ke
dni vzniku pojistné události.

2.

Je-li oprávněná osoba v době pojistné události
plátcem daně z přidané hodnoty, poskytne pojistitel
pojistné plnění ve výši vyčíslené bez této daně.

3.

Nad rámec sjednané pojistné částky nebo sjednaných
limitů
pojistného
plnění,
nahradí
pojistitel
zachraňovací náklady specifikované v OZ. Náhrada
z těchto důvodů poskytovaná však nesmí překročit
10 % pojistné částky nebo limitu pojistného plnění
sjednaného pro konkrétní rozsah pojištění, ze kterého
hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala
pojistná událost, v jejíž souvislosti byly zachraňovací
náklady vynaloženy.

b) oprávněně užívá (věci v užívání) nebo
c) převzal na základě písemné smlouvy za účelem splnění
svého závazku (věci převzaté).
Bližší specifikace předmětu pojištění je obsažena
v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
Článek 11
Horní hranice pojistného plnění, pojistná hodnota
1.

Horní hranicí pojistného plnění z jedné škodní události
je pojistná částka nebo limit pojistného plnění.

2.

Pokud je horní hranice pojistného plnění stanovena
pojistnou částkou, musí pojistná částka odpovídat
pojistné hodnotě pojištěné věci. Pojistná hodnota je
nejvyšší možná majetková újma, která může
v důsledku pojistné události nastat. Pojistná hodnota
může být vyjádřena jako:

Článek 14
Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby
a důsledky jejich porušení

a) nová cena, tj. cena, za kterou lze v daném místě
a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou
(druhem,
účelem,
kvalitou,
technickými
parametry) znovu pořídit jako věc novou,

1.

a) řádně se starat o údržbu pojištěné věci, včetně
provádění předepsaných kontrol a revizí podle
právních předpisů, technických norem nebo
pokynů výrobce,

b) časová cena, tj. cena, kterou měla věc
bezprostředně před pojistnou událostí (stanoví se
z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni
opotřebení, jiného znehodnocení nebo ke
zhodnocení věci její opravou, modernizací nebo
jiným způsobem),

b) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty
pojištěné věci nebo pojištěného souboru, dojde-li
k navýšení pojistné hodnoty nejméně o 10%,

c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při
prodeji stejné, popřípadě obdobné věci v daném
místě a v daném čase, bez vlivu mimořádných
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího
nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby.
3.

Za stanovení výše pojistné částky je odpovědný
pojistník.

4.

Je-li v době pojistné události pojistná částka nižší než
pojistná hodnota pojištěné věci, nastává podpojištění.
Pojistitel neuplatní podpojištění, pokud pojistná
částka dosahuje více než 90% pojistné hodnoty.

5.

Je-li sjednáno tzv. pojištění prvního rizika, je sjednaný
limit pojistného plnění zároveň limitem pojistného
plnění ze všech pojistných událostí nastalých během
jednoho pojistného roku. Dojde-li v průběhu
pojistného roku k vyčerpání limitu pojistného plnění,
může pojistitel na návrh pojistníka obnovit limit
pojistného plnění na zbytek pojistného roku za
dodatečné pojistné.

Vedle povinností uložených v čl. 5 těchto VPP je
pojištěný povinen:

a pokud již škodná událost nastala pojištěný:
c) nesmí měnit stav způsobený škodnou událostí bez
souhlasu pojistitele nejdéle však do 5 dnů od
oznámení škodné události. Je-li potřebné ze
závažných důvodů (zejména bezpečnostních,
hygienických, ekologických) začít s odstraňováním
stavu nebo s opravou majetku dříve, je pojištěný
povinen stav po škodné události dostatečným
způsobem
zdokumentovat
(foto,
video,
záznamem pořízeným vyšetřujícími orgány
apod.).
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2.

Povinnosti uvedené v bodě 1 tohoto článku se
přiměřeně vztahují i na pojistníka a oprávněnou
osobu.

3.

Následky porušení povinností upravuje OZ.

