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Èlánek 1
Úvodní ustanovení
 

se zájemcem o poji�tìní, se øídí právním øádem Èeské republiky. Platí pro 

Smluvních dokumentù obsahuje v souladu se zákonem odchylnou úpravu, 

Èlánek 2
V�eobecná ustanovení
          
2.1. Na základì uzavøené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje vùèi 

pojistníkovi v pøípadì vzniku pojistné události poskytnout mu nebo 
 

a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
2.2. Pro právní jednání, týkající se vzniku, zmìny a zániku poji�tìní, je tøeba písemné 

v papírové podobì. Pro oznámení události, se kterou ten, kdo se pokládá za 

prostøednictvím telefonického hovoru s call centrem pojistitele, zprávy sms, èi 
emailu.

 
Èlánek 3 
Vymezení pojmù    
           
Pro úèely poji�tìní se rozumí

nahodilou skuteèností 
zda v dobì trvání soukromého poji�tìní vùbec nastane, nebo není známa 
doba jejího vzniku,
pojistnou událostí
smlouvì nebo ve zvlá�tním právním pøedpisu, na který se pojistná 
smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele 
poskytnout pojistné plnìní,
pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé poji�tìní sjednáno,
zájemcem osoba, která má zájem o uzavøení pojistné smlouvy s po-
jistitelem,
úèastníkem soukromého poji�tìní

poji�tìní vzniklo právo nebo povinnost,
pojistitelem
èinnost podle zvlá�tního zákona,
pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavøela pojistnou smlouvu,
poji�tìným
hodnoty pojistného zájmu se soukromé poji�tìní vztahuje,
oprávnìnou osobou osoba, které v dùsledku pojistné události vznikne 
právo na pojistné plnìní,
obmy�leným osoba urèená pojistníkem v pojistné smlouvì, které 
vznikne právo na pojistné plnìní v pøípadì smrti poji�tìného,
skupinovým poji�tìním soukromé poji�tìní, které se vztahuje na 

pojistným nebezpeèím
pojistným rizikem míra pravdìpodobnosti vzniku pojistné události 
vyvolané pojistným nebezpeèím,
pojistným zájmem oprávnìná potøeba ochrany pøed následky pojistné 
události,
pojistnou hodnotou  
v dùsledku pojistné události nastat,
pojistným úplata za soukromé poji�tìní,

 pojistné stanovené za pojistné období,
pojistným obdobím èasové období dohodnuté v pojistné smlouvì, za 
které se platí pojistné,
jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou 
bylo soukromé poji�tìní sjednáno,
�kodnou událostí skuteènost, ze které vznikla �koda a která by mohla 
být dùvodem vzniku práva na pojistné plnìní,
èasovou cenou cena, kterou mìla vìc bezprostøednì pøed pojistnou 

opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem,
novou cenou cena, za kterou lze v daném místì a v daném èase vìc 
stejnou nebo srovnatelnou znovu poøídit jako vìc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a úèelu,
odkupným èást nespotøebovaného pojistného ukládaná pojistitelem 
jako technická rezerva vypoètená pojistnì matematickými metodami  
k datu zániku soukromého poji�tìní,
èekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout 
pojistné plnìní z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi,
poji�tìním �kodovým
�kody vzniklé v dùsledku pojistné události,
poji�tìním obnosovým
obnosu, tj. dohodnuté finanèní èástky v dùsledku pojistné události ve 
vý�i, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu �kody,
nabídkou jakýkoli návrh na uzavøení pojistné smlouvy, obsahuje-li 

mìsícem období 30ti kalendáøních dní,
sazebníkem poplatkù
ve verzi platné v dobì sjednání pojistné smlouvy, který je zpøístupnìn na 
webových stránkách pojistitele.  

Èlánek 4

poji�tìní 
        
4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavøení a zmìnu pojistné smlouvy 

pøedkládá navrhovatel pojistiteli. Souèástí návrhu jsou písemné dotazy 
pojistitele týkající se sjednávaného poji�tìní, které je navrhovatel povinen 
pravdivì a úplnì zodpovìdìt.

4.2. Pojistitel na základì návrhu rozhodne do 2 mìsícù od jeho pøevzetí  

uzavøena. Jako písemné potvrzení o uzavøení pojistné smlouvy vydá 

smlouvy. 
4.3. Obsahuje-li pøijetí návrhu pojistitelem jakékoliv dodatky, výhrady, omezení 

nový návrh. Nevyjádøí-li druhá strana s novým návrhem pojistitele souhlas 
ve lhùtì 1 mìsíce ode dne, kdy jí byl doruèen, nebo neuhradí-li v této lhùtì 

návrh za odmítnutý.
4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání poji�tìní. Pokud je pojistná doba 

automaticky o dal�í rok, pokud nìkterá ze smluvních stran smlouvu 
nevypoví nejménì 6 týdnù pøed uplynutím pojistné doby.

4.5. Není-li ujednáno jinak, poji�tìní zaèíná v 0.00 hod. dne sjednaného 
jako poèátek poji�tìní a konèí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec 
poji�tìní. Poji�tìní nelze pøeru�it, není-li ujednáno jinak.

4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného 
 

4.8. 
automatickým uplynutím 2 mìsícù od data pøevzetí návrhu 
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí 

 
v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem tak, 
aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku 

4.9. 
4.10. 

pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na 

poji�tìní od poèátku, který je uveden v návrhu.

Èlánek 5
Pojistné           

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování poji�tìní. Vý�e pojistného se urèuje 
na základì sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy poji�tìní 
podle zásad pojistné matematiky. 

5.2. Pojistné se stanoví buï pro celou sjednanou dobu poji�tìní 
 

V pojistné smlouvì lze v rámci pojistného období dohodnout splátky 

   V�eobecné pojistné podmínky
� obecná èást � UCZ/14
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pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, 

5.3.  Pojistné za první pojistné období èi jeho splátku nebo jednorázové 

 
k výroènímu dni poèátku poji�tìní, není-li ujednáno jinak. 

5.4. Není-li pojistné èi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má 

úhrady pojistného èi jeho splátky se pokládá den, kdy jsou pøipsány na 
úèet pojistitele nebo jím hotovostnì inkasovány.

pro dal�í pojistné období. Pojistitel sdìlí novì stanovenou vý�i pojistného 
pojistníkovi nejpozdìji ve lhùtì 2 mìsícù pøed splatností pojistného za 
pojistné období, ve kterém se má vý�e pojistného zmìnit. Pokud pojistník 
se zmìnou vý�e pojistného nesouhlasí, musí svùj nesouhlas uplatnit do 1 
mìsíce ode dne, kdy se o navrhované zmìnì vý�e pojistného dozvìdìl. 
Poji�tìní pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné 
zaplaceno. Podmínky pro úpravu vý�e pojistného stanoví zvlá�tní èást VPP.

poplatky dle sazebníku poplatkù.
5.7. Pojistitel má právo odeèíst od pojistného plnìní splatné pohledávky 

pojistného nebo jiné pohledávky z poji�tìní, pokud se nejedná o pojistné 
plnìní z povinného poji�tìní.

Èlánek 6
Zánik poji�tìní     

         
6.1. Nezaplacením pojistného
6.1.1. Poji�tìní zaniká marným uplynutím lhùty stanovené pojistitelem  

v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doruèené 
pojistníkovi. Lhùta k zaplacení je 45 kalendáøních dní, nebylo-li dohodnuto 

6.2. Výpovìdí

nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpovìï musí být doruèena 

zaniká poji�tìní ke konci následujícího pojistného období.
6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou poji�tìní vypovìdìt do 2 mìsícù ode dne 

dnem doruèení výpovìdi. Uplynutím výpovìdní doby poji�tìní zaniká.
6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji�tìní vypovìdìt do 3 mìsícù ode dne 

doruèení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruèení výpovìdi 

Poji�tìní skonèí dnem, který se pojmenováním nebo èíslem shoduje se 
dnem doruèení výpovìdi.

6.3.  Odstoupením
6.3.1. Je-li pojistník spotøebitelem nebo pojistná smlouva uzavøena 

formou obchodu na dálku je pojistník oprávnìn od pojistné 

  
6.3.2. Zodpoví-li zájemce pøi uzavírání pojistné smlouvy èi pojistník 

pøi zmìnì pojistné smlouvy úmyslnì nebo z nedbalosti nepravdivì 
nebo neúplnì písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného 
poji�tìní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, 

ode dne, kdy takovou skuteènost zjistil nebo musel zjistit. To platí  
i v pøípadì zmìny pojistné smlouvy.

6.3.3. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poèátku ru�í. 
Pojistitel je povinen bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji ve 
lhùtì do 30 dnù ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit 

V pøípadì odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného 
odeèítají i náklady spojené se vznikem a správou poji�tìní.  Pojistník,  
poji�tìný nebo jiná osoba je ve stejné lhùtì jako pojistitel povinen 
pojistiteli vrátit èástku vyplaceného pojistného plnìní, která pøesahuje vý�i 
zaplaceného pojistného.

smlouvy povinného poji�tìní jen tehdy, pokud to zákon pøipou�tí.
6.4.  Odmítnutím pojistného plnìní

vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pøi sjednávání poji�tìní 
nebo jeho zmìnì v dùsledku úmyslnì nebo z nedbalosti nepravdivì nebo 

skuteènosti v dobì uzavøení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavøel 
nebo ji uzavøel za jiných podmínek nebo

nepravdivé nebo hrubì zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události 
nebo podstatné údaje týkající se této události zamlèí.

6.4.2. Dnem doruèení oznámení o odmítnutí pojistného plnìní poji�tìní zanikne.
6.5. 
6.5.1. Poji�tìní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo poji�tìná vìc nebo 

jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy do�lo ke smrti poji�tìné fyzické 
osoby nebo zániku poji�tìné právnické osoby bez právního nástupce, 
není-li dohodnuto jinak. Pøi zmìnì vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
poji�tìného majetku zanikne poji�tìní dnem písemného oznámení této 
zmìny a prokázání této skuteènosti pojistiteli.

6.5.2. Poji�tìní zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvání 

pojistného zájmu dozvìdìl.
 

s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo poji�tìní sjednáno.
 
Èlánek 7
Povinnosti pojistitele, pojistníka, poji�tìného a oprávnìné osoby
          
7.1. V pøípadì poji�tìní cizího pojistného nebezpeèí je pojistník povinen 

seznámit tøetí osobu s obsahem pojistné smlouvy.

právo na pojistné plnìní nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnìní 
pøijal.

7.3. Zemøe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal 
poji�tìní cizího pojistného rizika, vstupuje poji�tìný do soukromého 
poji�tìní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemøel nebo zanikl 
bez právního nástupce, oznámí-li v�ak pojistiteli v písemné formì do 

trvání poji�tìní nemá zájem, zaniká poji�tìní dnem smrti, nebo dnem 
zániku pojistníka.

7.4. Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu nebo má právní zájem na 

 Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu, je povinen bez zbyteè-

pravdivé vysvìtlení o vzniku a rozsahu následkù této události,  
 

zpùsobem. Není-li souèasnì pojistníkem nebo poji�tìným, ma-

uèinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnìní právní zájem.  
V pøípadì pojistné události hlá�ené prostøednictvím telefonického hovoru 

 

pojistiteli nebo jím povìøeným osobám �etøení o pøíèinách vzniklé 
�kody, o okolnostech rozhodných pro posouzení nároku na pojistné 
plnìní a jeho vý�i, vèetnì provedení místního �etøení �kodné 
události a jeho zdokumentování. Oprávnìná osoba je zejména 

odebrání vzorkù této vìci nebo její znalecké zkoumání, vèet- 
nì zabezpeèovacích zaøízení, a zajistit dùkazy o vzniku �kody  
a jejím rozsahu; Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu, si je 

 

dokladù a vìcí.
7.6. Pojistník je povinen bez zbyteèného odkladu oznámit pojistiteli zmìnu 

nebo zánik pojistného nebezpeèí. V pøípadì poji�tìní cizího pojistného 
nebezpeèí má tuto povinnost poji�tìný.

pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavøel za jiných podmínek, má 
pojistitel právo navrhnout novou vý�i pojistného do 1 mìsíce ode dne, 
kdy mu byla zmìna oznámena. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu 
vyjádøit do 1 mìsíce ode dne jeho doruèení, nebylo-li dohodnuto jinak.

do 1 mìsíce ode dne doruèení návrhu, nebylo-li dohodnuto jinak, má 
pojistitel právo poji�tìní vypovìdìt s osmidenní výpovìdní dobou. 

s návrhem, nebo kdy marnì uplynula doba k vyjádøení pojistníka podle 
odstavce 7.8., zanikne jeho právo vypovìdìt poji�tìní.

smlouvy smlouvu neuzavøel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvý�eném 
 

s osmidenní výpovìdní dobou. Neuèiní-li tak pojistitel do jednoho mìsíce 
ode dne, kdy mu zmìna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovìdìt 
poji�tìní. 

Pro poji�tìní osob pro jiné pøípady se ustanovení o zmìnì pojistného 

nebyla-li tato zmìna promítnuta ve výpoètu pojistného, vzniká pojistníkovi 
nebo poji�tìnému povinnost bezodkladnì oznámit pojistiteli zvý�ení 
pojistného rizika.     

7.12. Pojistník je povinen neprodlenì oznámit pojistiteli ve�keré zmìny údajù 
uvedených v pojistné smlouvì, které nastanou bìhem pojistné doby, 

7.8. tìchto VPP.     
     
Èlánek 8
Následky poru�ení povinností

8.1. Poru�il-li pojistník nebo poji�tìný pøi sjednávání poji�tìní, v prùbìhu poji�tìní 
nebo pøi zmìnì pojistné smlouvy nìkterou z povinností uvedených v právních 
pøedpisech nebo v pojistné smlouvì a bylo-li v dùsledku toho stanoveno 

8.2. Pokud mìlo poru�ení povinností pojistníka, poji�tìného nebo jiné osoby, 
která má na pojistné plnìní právo, podstatný vliv na vznik pojistné 
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události, její prùbìh, na zvìt�ení rozsahu jejích následkù nebo na zji�tìní 

úmìrnì k tomu, jaký vliv mìlo toto poru�ení na rozsah pojistitelovy 
povinnosti plnit. 

 Obsahovalo-li oznámení o pojistné události vìdomì nepravdivé nebo 
hrubì zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, 
anebo zamlèí-li se v nìm vìdomì údaje týkající se této události, má 

konce pojistného období, ve kterém do�lo k zániku soukromého poji�tìní.

oprávnìnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v èlánku 7 odstavci 7.5.
 
Èlánek 9
Pojistné plnìní

9.1.  Pojistné plnìní je splatné do 15 dnù po skonèení �etøení pojistitelem. 
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s �etøením dále upravuje 
obèanský zákoník.

9.2.  Pojistné plnìní se poskytuje v penìzích.

Èlánek 10
Postup pøi rozdílných názorech

10.1. Pøi neshodì o vý�i pojistného plnìní stanoveném pojistitelem lze 
dohodnout øízení znalcù.

 
a písemnì o nìm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní 

dohodnou na zavedení øízení, platí tato skuteènost jako uznání názoru 
druhé strany.

znalce lze vznést pøed zahájením jeho èinnosti.
10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude pøedán pojistiteli  

i pojistníkovi a oprávnìné osobì.
10.5. Oba urèení znalci se dohodnou na osobì tøetího znalce jako pøedse- 

dy, který má rozhodující hlas v pøípadì neshody; ten své rozhodnutí pøedá 
obìma smluvním stranám.

10.6. Náklady na èinnost pøedsedy øízení hradí obì smluvní strany rovným dílem.

Èlánek 11

11.1. Písemnosti doruèuje pojistitel na adresu v Èeské republice prostøednictvím 
po�ty jako obyèejné èi doporuèené zásilky, pøípadnì jiným vhodným 
zpùsobem, není-li dohodnuto jinak.

 

vhodným zpùsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si 

pojistitele. 

Èlánek 12
Postoupení pohledávky 
 
Pojistník/poji�tìný/oprávnìná osoba je oprávnìn postoupit své pohledávky za 

písemnì udìlí souhlas s postoupením pohledávky.
 
Èlánek 13
Informaèní povinnost

13.1.  

13.2. 

13.3. Pro pøípadné soudní øe�ení sporù s pojistitelem je pøíslu�ný 

Èlánek 14
Úèinnost 

Tyto VPP nabývají úèinnosti 1.1.2014. 

V�eobecné pojistné podmínky    

pro poji�tìní odpovìdnosti 

- zvlá�tní èást -
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Úvodní ustanovení

Poji�tìní je upraveno touto zvlá�tní èástí v�eobecných pojistných podmínek pro 
-
-

jistnými podmínkami pro jednotlivé druhy poji�tìní odpovìdnosti a pojistnou 
smlouvou, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto poji�tìní se sjednává jako 
poji�tìní �kodové.

�kodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebez-peèí

1. �kodnou událostí 

podmínkách nebo v pojistné smlouvì.
2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit vzniklou �kodu 

nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.
3. Pojistným rizikem je míra pravdìpodobnosti vzniku pojistné události  

pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvì.
4. Pojistným nebezpeèím

definována 

Územní platnost poji�tìní

-

 

Plnìní pojistitele, náklady právní ochrany, zachraòovací náklady

závazných právních pøedpisù. Plnìní pojistitel poskytne v rozsahu právních 
pøedpisù, které upravují náhradu �kody nebo újmy, a za podmínek stano-

smlouvou.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnìní v tuzemské mìnì, není-li v pojistné 

smlouvì  ujednáno jinak.
3. Horní hranicí pojistného plnìní je limit pojistného plnìní, který se ujed-

nává v pojistné smlouvì na návrh pojistníka.
4. V pojistné smlouvì mohou být v rámci limitu pojistného plnìní stano-

veny pro sjednaná pojistná nebezpeèí sublimity pojistného plnìní. 
Plnìní z jedné �kodné události, které je poskytováno z dùvodu pojistného 
nebezpeèí omezeného sublimitem pojistného plnìní, nesmí pøesáhnout 
tento sublimit. To platí i pro plnìní z tzv. sériové �kodné události.  Sub-

-

5. Není-li v doplòkových pojistných podmínkách nebo v pojistné 
smlouvì ujednáno jinak, celkové plnìní z jedné �kodné události 
nesmí pøesáhnout limit, sublimit pojistného plnìní stanovený 

Pro vznik sériové �kodné události je rozhodující vznik 
první události v sérii.

ujednáno jinak, plnìní vyplacená pojistitelem ze v�ech �kodných 
událostí vzniklých v prùbìhu jednoho pojistného roku 

nesmí 
pøesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitù pojistného plnìní pro 
sjednaná pojistná nebezpeèí.
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vznik �kody nebo újmy, pøípadnì uplatnìní nároku na náhradu �kody 
 

z poji�tìní rozhodující parametry poji�tìní platné v dobì vzniku �kody nebo 

uhradit:
pøechodu práva po�kozeného na poji�tìného 

z dùvodu pojistitelem poskytnutého pojistného plnìní nebo 

vypoøádání �kùdcù podle jejich úèasti na zpùsobení vzniklé 
�kody nebo újmy, 

postihu, tj. uplatnìní práva na úhradu toho, co byl povi-nen 
hradit po�kozenému ten, kdo byl povinen k úhradì �kody nebo  újmy, 

-

9. Náklady právní ochrany
 Pojistitel uhradí v rámci stanoveného limitu pojistného plnìní za poji�-

tìného náklady:

øízení bylo nutné ke zji�tìní odpovìdnosti poji�tìného nebo vý�e náhrady 

právního zastoupení poji�tìného v tomto øízení, a to ve v�ech stupních;

událostí;
na právní zastoupení pøi mimosoudním projednávání nároku 
na náhradu �kody nebo újmy, které vznikly po�kozenému, pokud se  

 Náklady právního zastoupení a obhajoby podle tohoto odstavce, 

stanovenou pøíslu�nými právními pøedpisy, pojistitel uhradí pouze  

 Podmínkou pro úhradu nákladù uvedených v tomto odstavci je splnìní po-
-

mínek.
 

poji�tìný v souvislosti se �kodnou událostí uznán vinným úmysl-

10. Pojistitel uhradí tyto zachraòovací náklady:
-

pøi odklízení po�kozeného poji�tìného majetku nebo jeho zbytkù.
 -

 
-

naného pro pojistné nebezpeèí, kterého se zachraòovací náklady 

písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

Spoluúèast

smlouvì jako spoluúèast. Na plnìní ze sériové �kodné události se poji�tìný podílí 
spoluúèastí jen jednou bez ohledu na poèet událostí v sérii.
Je-li v rámci jedné �kodné události plnìno z více pojistných nebezpeèí, podílí se 
poji�tìný na plnìní ze �kodné události nejvy��í sjednanou spoluúèastí.

Pøechod práva na pojistitele

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobì, 
která má právo na pojistné plnìní, poji�tìnému nebo osobì, která 

nebo újmy nebo jiné obdobné právo, pøechází výplatou plnìní z poji�tìní 
tato pohledávka vèetnì pøíslu�enství, zaji�tìní a dal�ích práv s ní spojených  

osobì vyplatil.
2. Na pojistitele nepøecházejí práva uvedená v odstavci 1 tohoto 

èlánku proti osobám, které s oprávnìnou osobou, poji�tìným nebo 

-

práva na náhradu �kody nebo  újmy nebo jiného obdobného práva nebo toto 
právo vèas neuplatnil  anebo jinak zmaøil pøechod svých nárokù na pojistitele, 
má pojistitel právo postihu
výplatì pojistného plnìní, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojist-

návykové látky nebo pøípravku takovou látku obsahujícího, má pojistitel 
proti nìmu právo na náhradu toho, co za nìho plnil.

5. Má-li poji�tìný vùèi oprávnìné osobì nebo jiné osobì právo na vrácení 

pøechází toto právo na pojistitele, pokud za poji�tìného tuto èástku uhradil 
nebo za nìj vyplácí dùchod.

6. Na pojistitele pøechází právo na úhradu nákladù øízení o náhradì �kody 
nebo újmy, které poji�tìnému bylo pøiznáno proti odpùrci, pokud je pojis-
titel za nìj zaplatil.

 
a odevzdat mu doklady potøebné k uplatnìní tìchto práv. 

Povinnosti pojistníka, poji�tìného a pojistitele

1. Pojistník,  poji�tìný -
vinen:
oznámit pojistiteli bez zbyteèného odkladu v�echny zmìny ve skuteè-
nostech, které uvedl  pøi sjednávání poji�tìní a které nastaly v dobì 

základny pro výpoèet pojist-
ného, která je uvedena v pojistné smlouvì 

 pojistiteli provést kontrolu podkladù potøebných pro výpoèet 
prohlídku vìcí

oznámit dal�í 
poji�tìní 
jméno pojistitele a vý�i limitu, sublimitù pojistného plnìní;
dbát, aby �kodná událost nenastala, pøedev�ím nesmí poru�ovat po-
vinnosti smìøující k odvrácení nebo zmen�ení nebezpeèí, které jsou mu 

ani strpìt jejich poru�ování osobami, které jsou pro nìho èinné;
oznámit nastala �kodná událost 

po�kozený uplatnil právo na náhradu �kody nebo 
 

a její vý�i; postupovat podle pokynù pojistitele a pojistitele povìøit, aby za 
nìj �kodnou událost projednal. Tato povinnost se vztahuje i na pøípady, 

pøíslu�ného orgánu;
informovat 

trestní øízení 
v souvislosti se vzniklou �kodou nebo újmou, sdìlit jméno zvoleného ob-
hájce a informovat o prùbìhu a výsledku tohoto øízení;

vznikla za okolností vzbuzujících podezøení z trestného èinu èi pokusu o nìj;
opatøení, aby nedo�lo k promlèení nebo zániku práva na 

náhradu �kody nebo újmy nebo jiného obdobného práva, které podle 
obecnì závazných právních pøedpisù pøechází na pojistitele;

opatøení, aby �koda nebo újma vzniklá �kodnou událostí nebo 
v souvislosti s ní byla co nejmen�í; vyèkat s opravou vìci po�kozené 

kozené vìci na písemný pokyn pojistitele, a to nejdéle do doby 30 dnù 
od nahlá�ení �kodné události, pokud z bezpeènostních, hygienických nebo 

zaèít neprodlenì;
zabezpeèit vùèi jinému práva, která pøedcházejí na pojistitele, 
zejm. právo na náhradu �kody nebo újmy zpùsobené �kodnou událostí, 

nesmí zcela ani zèásti uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok  
z titulu odpovìdnosti bez pøedchozího souhlasu pojistitele, stejnì 

nároku na náhradu �kody na vìcech, která nepøesahuje vý�i spoluúèasti; 
dále se nesmí zavázat k úhradì promlèené pohledávky nebo ji uhradit, 
uzavøít soudní smír, zapøíèinit vydání rozsudku pro uznání nebo zme�kání; 
proti rozhodnutím pøíslu�ných orgánù, které se týkají náhrady �kody nebo 
újmy, je povinen se vèas odvolat nebo podat odpor, pokud v odvolací lhùtì 

promlèecí lhùty bez souhlasu pojistitele;
plnit dal�í povinnosti, které byly  ujednány v pojistné smlouvì.

2. Poru�il-li pojistník nebo poji�tìný povinnosti uvedené v odstavci 1 to-

3. Mìlo-li poru�ení povinností stanovených v odstavci 1 tohoto èlán-ku pod-
statný vliv na vznik pojistné události, její prùbìh nebo na zvìt�ení rozsahu 

uplatnit práva, která na nìj pøecházejí, je pojistitel oprávnìn plnìní z po-

povinnosti plnit.
4. Bylo-li v dùsledku poru�ení povinnosti pojistníka nebo poji�tìného pøi jed-

-

�kody nebo újmy uznáním závazku nebo narovnáním, k tomu v�ak pro ne-

povinnost pojistitele plnit v dùsledku tohoto jednání poji�tìného zvý�ila.
6. Pojistitel je povinen:

sdìlit jeho výsledky osobì, která uplatnila právo na pojistné plnìní; na 

dùvod zamítnutí;
 

jinak;

zaslali nebo pøedali.
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Obecné výluky z poji�tìní

1. 
podmínkách nebo v pojistné smlouvì se poji�tìní odpovìdnosti dále 
nevztahuje

úmyslnì, ze svévole, lstí, �kodolibostí;
odpovìdnosti pøevzaté nad rámec stanovený právními 

pøedpisy nebo pøevzaté ve smlouvì;
poru�ením práv du�evního vlastnictví;

neúplnou nebo nesprávnou informací nebo �kodlivou 
radou poskytnutou osobou, která se hlásí k odbornému výkonu;

provozem dopravního prostøedku v rozsahu, v jakém vznikl 
nárok na plnìní z pøíslu�ného právního pøedpisu;

èinnostmi, u kterých èeský právní pøedpis ukládá povinnost 
uzavøít povinné poji�tìní;

pøi pracovním úrazu a nemoci z povolání;
-

ergie, jaderným záøením, radioaktivní kontaminací; vyvolané váleènými 
událostmi, teroristickými èiny, stávkami, jinými ozbrojenými konflikty  

 
a úøedními opatøeními; 

elektromagnetického pole;
popla�né zprávy;
genetickými zmìnami organismu nebo která je 

zpùsobena geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými plísnìmi;
pøi profesionální sportovní èinnosti aktivním úèastníkùm or-

na vadném výrobku dodaném poji�tìným;

dodané vìci byly vadné nebo objednaná èinnost byla vadnì pro-
vedena

ujednáno jinak, poji�tìní odpovìdnosti se dále nevztahuje na povinnost 

na vìcech, které poji�tìný pøevzal ke zpracování, opravì, 
úpravì, prodeji, úschovì nebo z jiného obdobného dùvodu za úèelem pro-
vedení objednané èinnosti;

leteckým provozem, leteckým zaøízením vèetnì jeho mo-
delù nebo plavidlem; 

na movitých vìcech, které poji�tìný oprávnìnì ;
; 

ekologické újmì;
provozováním zaøízení k èi�tìní vody, k èi�tìní odpadních 

vod, k nakládání s odpady
poru�ením právní povinnosti poji�tìným v dobì pøed uzavøením 
poji�tìní;
z pøepravních a zasílatelských smluv; na vìcech, které poji�tìný 

ních smluv;
z èinnosti geologického 

prùzkumu a zemìmìøièství; 
sesedáním a sesouváním pùdy, poddolováním, erozí, vibracemi, 
prùmyslovým odstøelem a pozvolným vnikáním vlhka;

zpùsobila pøi pastvì zvíøata
nebo újmu zpùsobenou divokou zvìøí;

nebo pohøe�ováním vìcí;
v rámci pracovnìprávních vztahù

 lidí, zvíøat 
nebo rostlin;

HIV. 
3. Poji�tìní se nevztahuje na povinnost poji�tìného nahradit:

nemajetkovou újmu zpùsobenou z hrubé nedbalosti poru�ením 
;

nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak 
.

4. Poji�tìní se nevztahuje na povinnost poji�tìného nahradit �kodu  
zpùsobenou osobám 

pøíbuzným èi subjektùm majetkovì propojeným, a to:

-
 

spoleèné domácnosti;
-

ve spoleèné domácnosti, majetkový podíl, a to v rozsahu odpovídajícímu 
pomìru podílù jeho samého nebo tìchto osob k základnímu kapitálu 
spoleènosti.

5. Poji�tìní se nevztahuje na povinnost poji�tìného nahradit �kodu a pøi 

6. Z poji�tìní nevzniká nárok na plnìní:
pokuty, penále 

èi jiné platby, které mají  represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
práv z vadného plnìní,  odpovìdnosti za 

prodlení a práv z bezdùvodného obohacení;

výrobku z trhu;
soudy USA 

nebo Kanady.
7. Je-li v pojistné smlouvì poji�tìno nìkteré pojistné nebezpeèí uve-

se nevztahuje na odpovìdnost za �kodu nebo újmu zpùsobenou os-
-
 

-

Pojistné

Podmínky pro úpravu vý�e pojistného

vý�i  pojistného v pøípadech:

nebo

splnitelnosti závazkù pojistitele nebo

Výkladová ustanovení

1. Ekologickou újmou se rozumí nepøíznivá mìøitelná zmìna pøírod-ního 

nebo nepøímo

nebo pøírodních stanovi�tích;

zdrojù a zdrojù pøírodních minerálních vod;

2. Pohøe�ováním vìci se rozumí stav, kdy poji�tìný, pøíp. po�kozený ne-

 

3. Po�kozením vìci 
odstranit opravou, nebo taková zmìna stavu vìci, kterou objektivnì není 

úèelu.
4. Profesionální sportovní èinností se rozumí sportovní èinnost provádìná 

za úplatu, vèetnì pøípravy k této èinnosti.
5. Sériovou �kodnou událostí se rozumí více èasovì spolu souvisejících 

událostí, které vyplývají ze stejného zdroje, pøíèiny, události, okolnosti, 

událost.
6. Sesedáním pùdy se rozumí klesání zemského povrhu smìrem do centra 

Zemì v dùsledku pùsobení pøírodních sil nebo lidské èinnosti.
7. Sesouváním pùdy se rozumí její posun po zemském povrchu zpùsobený 

geologickými nebo atmosférickými podmínkami.
8. �íøením popla�ných zpráv -

nepravdivá.
9. 

po�kozením, znièením nebo pohøe�ováním vìcí se rozumí finanèní 
�koda
usmrcení nebo ve �kodì na  vìci.

10. �kodou a újmou zpùsobenou 
úmyslnì se rozumí �koda nebo újma zpùsobená úmyslným konáním èi 
opomenutím, které lze pøièíst poji�tìnému, jeho statutárnímu zástupci 
nebo kompetentnímu øídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto 
osoby vìdìly. Pøi dodávkách vìcí nebo prací je �koda nebo újma zpùsobená 

jeho statutární zástupce nebo kompetentní øídící pracovník nebo fyzická 
nebo právnická osoba èinná pro poji�tìného, zamìstnanec nebo pomocník 

poji�tìným, jeho statutárním zástupcem nebo kompetentním øídícím pra-
covníkem.

11. se rozumí stav, kdy poji�tìný má vìc  movitou èi budovu 
-

nosti.
12. Vìcí se rozumí hmotná vìc, tedy ovladatelná èást vnìj�ího svìta, která má 

povahu samostatného pøedmìtu.
13. Výrobkem

i �koda vzniklá vadou 
vykonané práce po jejím pøedání.

  se rozumí skuteèné pøedání výrobku po-ji�tìným 
jinému, a to bez ohledu na právní dùvod. Dodávka je uskuteènìna  

Pøedáním vykonané 
práce je její dokonèení a skuteèné pøevzetí ze strany objednatele nebo ji-
ného oprávnìného subjektu.

14. Výrobek je vadný, není-li tak bezpeèný, jak to od nìho lze rozumnì 
oèekávat se zøetelem ke v�em okolnostem, zejména ke zpùsobu, jakým je 
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15. Znièením vìci

16.  se rozumí v�e, co vytváøí pøirozené podmínky  
existence organismù vèetnì èlovìka a je pøedpokladem jejich dal�ího vývo-

ekosystémy a energie.

Závìreèná ustanovení

Tyto pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1.2014.
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Úvodní ustanovení

Poji�tìní je upraveno V�eobecnými pojistnými podmínkami � obecná 
-

 
 

nou souèást. Toto poji�tìní se sjednává jako poji�tìní �kodové.

�kodná událost,  pojistné riziko 

Poji�tìní odpovìdnosti se vztahuje na právním pøedpisem stanovenou povin-
 

událostí, která by mohla být dùvodem vzniku práva na plnìní pojistitele /pøíèina 
�kodná událost

poji�tìní na území vymezeném v pojistné smlouvì v souvislosti s oprávnìnì 
pojistné 

riziko
 

v pojistné smlouvì. V pojistné smlouvì mohou být ujednány i jiné pøedpoklady 
vzniku práva na pojistné plnìní.

1. Poji�tìný má právo, aby  za nìj pojistitel  uhradil v rozsahu a ve vý�i urèené 
právním pøedpisem: 
újmu vzniklou jiné osobì ;
�kodu vzniklou jiné osobì po�kozením, znièením a pohøe�ováním 
vìci;

následná finanèní 
�koda

2. Dále má poji�tìný právo, aby  za nìj pojistitel  uhradil 
náklady nutné k právní ochranì poji�tìného proti uplatnìnému nároku 

 

zachraòovací náklady
3. Poji�tìní odpovìdnosti se vztahuje i na 

-
by v dùsledku nedbalostního protiprávního jednání poji�tìného v tìch 

anebo v pøípadech, kdy vznikl nárok na plnìní za pracovní úraz nebo nemoc 
z povolání u zamìstnavatele tøetí osoby.

4. Poji�tìní se souèasnì vztahuje i na 

poji�tìného v dùsledku nedbalostního protiprávního jednání poji�tìného. 
Poji�tìní se vztahuje pouze na pøípady, kdy z povinnosti uhradit újmu pøi 

-
 

z pøíslu�ného právního pøedpisu Èeské republiky pøi pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání.

5. Poji�tìní odpovìdnosti se vztahuje i na úhradu regresní náhrady orgánu 
nemocenského poji�tìní, která vznikla v dùsledku protiprávního jednání 
poji�tìného zji�tìného soudem nebo správním úøadem a do�lo ke skuteènostem 

-
-

souvisí, vznikl nárok na plnìní z poji�tìní sjednaného pojistnou smlouvou.

6. Poji�tìní odpovìdnosti se dále vztahuje i na povinnost  poji�tìného nahradit 

z titulu 
pozemku

7. Poji�tìní odpovìdnosti se dále vztahuje i na povinnost  poji�tìného nahradit 

provozem vozidla nad rámec povinného poji�tìní odpovìdnosti  
z provozu vozidla a provozem vozidla jako pracovního stroje.

8. Poji�tìní odpovìdnosti se dále vztahuje i na povinnost poji�tìné-ho nahra-
dit �kodu, která je zpùsobena na  tøetích 
osob.

9. Poji�tìní odpovìdnosti se dále vztahuje i na povinnost  poji�tìného nahradit 

.

Pokud je to v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno, poji�tìní odpovìdnosti se 
kromì základních pojistných nebezpeèí definovaných v èlánku 3 tìchto pojist-

Vý�e sjednaného sublimitu pojistného plnìní, spoluúèasti a územní platnost pro 
dodatkové poji�tìní jsou uvedeny v pojistné smlouvì.

 Odchylnì od èlánku 6 odstavce 1 tìchto pojistných podmínek se ujed-

vadou výrobku po jeho dodávce nebo vadou vykonané práce 
po jejím pøedání

 
i �koda nebo újma vzniklá vadou vykonané práce po jejím pøedání. 

 se rozumí skuteèné pøedání výrobku poji�tìným 
jinému, a to bez ohledu na právní dùvod. Dodávka je uskuteènìna v 

Pøedáním vykonané práce 
je její dokonèení a skuteèné pøevzetí ze strany objednatele nebo jiného 
oprávnìného subjektu.

 Nárok na pojistné plnìní vznikne pouze tehdy, pokud byla v dobì úèinnosti 
poji�tìní uskuteènìna dodávka vadného výrobku, resp. byla pøedána 

událost oznámena pojistiteli nejpozdìji do dvou let od ukonèení poji�tìní.

 
-

poddolováním a vibracemi.
 Poji�tìní v rozsahu tohoto ujednání se v�ak nevztahuje na povinnost 

- zpùsobenou výrobkem, který poji�tìný získal zpùsobem, který mu 
brání v souladu s právními pøedpisy uplatòovat právo na postih vùèi 
jinému odpovìdnému subjektu;

- zpùsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bez vady, ale 
nedosahuje avizovaných funkèních parametrù;

parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrob-
ku byly poji�tìným  po�kozeného zmìnìny, nebo vzniklou pro-

instalován do jiných 
podmínek

- zpùsobenou výrobkem, který nebyl dostateènì testován podle uznávaných 
pravidel vìdy a techniky nebo jiného uznaného zpùsobu;

- zpùsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl 
poji�tìným pøedem avizován;

- zpùsobenou pøi projekci, konstrukci a stavbì letadla nebo dodávkou 
souèástek nebo jiných výrobkù, které jsou s vìdomím poji�tìného in-
stalovány v letadlech.

 Z poji�tìní v rozsahu tohoto ujednání nevzniká nárok na plnìní za ztráty, 
náklady nebo jiná vydání vzniklá v souvislosti se , 
stejnì tak 

 Poji�tìní v rozsahu tohoto dodatkového poji�tìní se sjednává se stej- 
 

-
jistné smlouvì ujednáno jinak.
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poji�tìní vztahuje i na povinnost poji�tìného nahradit �kodu na vìcech mo-

 Poji�tìní se v�ak nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vo-
zidla a na �kody na nich, na �kody vzniklé jakýmkoliv opotøebením vìci, 

chybnou obsluhou nebo hrubou nedbalostí poji�tìného nebo toho, 

vzniklé pohøe�ováním vìci.

poji�tìní vztahuje i na povinnost poji�tìného nahradit �kodu na vìcech, 
které poji�tìný pøevzal nebo má u sebe ke zpracování, opravì, úpravì, 
prodeji nebo z jiného obdobného dùvodu za úèelem objednané èinnosti.

 Poji�tìní se v�ak nevztahuje na �kody vzniklé pohøe�ováním vìci.

se poji�tìní vztahuje i na  povinnost poji�tìného nahradit  �kodu vzniklou 

rozumí poru�ení povinnosti stanovené právním pøedpisem, které spoèívá  
v urèitém jednání nebo opomenutí, anebo vznik okolnosti, se kterou je spo-
jen vznik odpovìdnosti,  ke kterému do�lo na území vymezeném v pojistné 

nastala v dobì trvání poji�tìní na území vymezeném v pojistné smlouvì  
a �kodná  událost byla pojistiteli oznámena nejpozdìji dva roky po ukonèení 

zme�kané jednání muselo být nejpozdìji uskuteènìno, aby se zabránilo 
vzniku finanèní �kody.

 Poji�tìní se v�ak nevztahuje na povinnost poji�tìného nahradit finanèní 
�kodu:

- zpùsobenou poji�tìným jako èlenem pøedstavenstva èi dozorèí rady nebo 
jako jednatelem èi prokuristou jakékoliv obchodní korporace;

- vzniklou prodlením se splnìním smluvní povinnosti èi jejím ne-
splnìním;

-  smluvnì stanovených nákladù a rozpoètù;
- spoèívající ve  schodku na finanèních hodnotách

poji�tìný povìøen;
- vzniklou pøi obchodování s cennými papíry, penìzi, úvìry, poji�tìním, 

s platebním stykem v�eho 
druhu; 

- vzniklou  v souvislosti s èinnostmi: 
- poskytování software, poradenství v oblasti informaèních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související èinnosti a webové portály
- poradenská a konzultaèní èinnost, zpracování odborných studií  

a posudkù
-  èinnost ve výstavbì
- projektování elektrických zaøízení
- projektování pozemkových úprav
- pøíprava a vypracovávání technických návrhù, grafické a kresliè-ské 

práce
- výzkum a vývoj v oblasti pøírodních a technických vìd nebo spo-

leèenských vìd
- testování, mìøení, analýzy a kontroly 
- 

hospodáøské povahy.
 Není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak, poji�tìní se dále nevztahuje na 

povinnost poji�tìného nahradit finanèní �kodu zpùsobenou vadou 
výrobku, pokud tato �koda vznikla , umístìní nebo 

dodaných vadných výrobkù, v dùsledku smísení, spojení 
nebo zpracování s vadným výrobkem vyrobeným poji�tìným  anebo 
související s vyrobením výrobku vadným strojem dodaným poji�tìným.

poji�tìní vztahuje i na povinnost poji�tìného nahradit �kodu na vìcech, 
které poji�tìný pøevzal proti potvrzení výluènì k úschovì. Poji�tìní se v�ak 
nevztahuje na motorová vozidla, motorová plavidla, letadla, klenoty, 
peníze a jiné 

pøevzaté proti potvrzení, s výjimkou �ály, �átku, èepice, klobouku a rukavic, 

pouze poji�tìný.
 Není-li ujednáno jinak, je v pojistné smlouvì uveden sublimit pojistného 

 
-

poji�tìní vztahuje i na povinnost poji�tìného nahradit  �kodu na motorových 
vozidlech, které poji�tìný pøevzal proti potvrzení výluènì k ostraze.

-
zidla byla odstavena na místì pod stálým dozorem poji�tìného.

 Poji�tìní se v�ak nevztahuje na �kody vzniklé pohøe�ováním èásti moto-
rového vozidla, jeho pøíslu�enství, obsahu nebo nákladu.

 

v pøimìøených nákladech na provedení sanaèních a jiných souvise-
jících opatøení k zamezení, odstranìní, neutralizování jakéhokoliv úni-
ku, výtoku, �íøení nebo vypou�tìní nebezpeèné chemické látky nebo 
pøípravku.

k nìmu v souvislosti s èinností poji�tìného uvedenou v pojistné smlouvì 
a na území vymezeném v pojistné smlouvì v dùsledku jednotlivé, náhlé  
a nepøedvídatelné události, která se odli�uje od øádného bezporuchového 

poruchová událost
�kodná událost

let od zániku pojistné smlouvy.

 
v dùsledku více poruchových událostí, které jsou z hlediska jejich úèinku 

událost takového druhu.
zaøízení 

èi stroje

ohledu na poèátek poji�tìní uvedením zaøízení do provozu nebo termínem 

 Poji�tìní v rozsahu tohoto dodatkového poji�tìní se v�ak nevztahuje 
zaøízení  

i na jakékoliv skladování nebezpeèných odpadù
skládky 

odpadù

ekologické újmì a o její nápravì a o zmìnì nìkterých zákonù, pokud má 
poji�tìný povinnost takovéto poji�tìní uzavøít.

 Odchylnì od èlánku 4 odstavce 4 tìchto pojistných podmínek se poji�tìní 

 

z tohoto poji�tìní poskytne výluènì náhradu finanèních �kod v podobì 

vadném výrobku. Poji�tìní se nevztahuje na pøípady, kdy pøíèinou vzniku 
�kody byla .

 Poji�tìní se nevztahuje na náhradu pøepravních nákladù vzniklých no-
vou dodávkou bezvadných výrobkù vèetnì pøípadných dal�ích souvise-
jících dodateèných nákladù.

 Poji�tìní se dále nevztahuje na povinnost uhradit �kodu vzniklou v dùsledku 
do letadel 

nebo plavidel.
vadnost dodaných vadných 

výrobkù byla zji�tìna pøi výstupní kontrole u poji�tìného, anebo pøi 
této výstupní kontrole zji�tìna být mohla, pokud by tato kontrola byla øádnì 
provedena.

nému zaplatit za dodávku vadných výrobkù.
 Nárok na pojistné plnìní vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vad-

ného výrobku uskuteènìna v dobì úèinnosti poji�tìní a pokud byla �kodná 
událost oznámena pojistiteli nejpozdìji do dvou let od ukonèení poji�tìní.

poji�tìní vztahuje i na odpovìdnost zamìstnavatele za �kodu vzniklou na 

nebo v pøímé souvislosti s ním na místì k tomu urèeném nebo na místì, kam 
se obvykle odkládají. 

 Není-li ujednáno jinak, je v pojistné smlouvì uveden sublimit pojistného 
plnìní na jednoho zamìstnance a na v�echny �kodné události nastalé v jed-
nom dni.

-
la  uplatnìná formou postihu vùèi poji�tìnému jako zamìstnavateli 

zpùsobena, pojistitel z poji�tìní odpovìdnosti z provozu vozidla v dùsledku pro-
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 Toto poji�tìní se v�ak vztahuje pouze na pøípady, kdy nárok na náhradu 

na pozemních komunikacích, pokud toto poru�ení bylo v pøíèinné souvis-

vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo 

 Pøedpokladem plnìní pojistitele je vydání pravomocného rozhodnutí soudu 
o nároku na uplatnìní postihu vùèi poji�tìnému.

-

poji�tìní vztahuje na povinnost uhradit finanèní �kodu zpùsobenou èlenem 
výboru spoleèenství vlastníkù bytových jednotek, resp. vlastníkem bytové 

-

pokud �koda vznikla v dùsledku poru�ení povinností vyplývajících z funkce 
poji�tìného.

 �kodnou událostí se rozumí poru�ení povinnosti stanovené právním 
pøedpisem, které spoèívá v urèitém jednání nebo opomenutí, ke kterému 

v dobì trvání poji�tìní. Bylo-li pøíèinou vzniku �kody jakékoliv opome-

aby se zabránilo vzniku finanèní �kody.
 Pøedpokladem poskytnutí plnìní pøi �kodì zpùsobené èlenem výboru 

bylo poji�tìnému poprvé doruèeno písemné uplatnìní nároku po�kozeného na 
náhradu �kody. Toto poji�tìní se v�ak nevztahuje na pøípady, kdy k poru�ení 
povinností do�lo pøede dnem, kdy poji�tìní vstoupilo v platnost.

dále 
nevztahuje na povinnost èlena výboru spoleèenství vlastníkù bytových jed-
notek uhradit �kody, které vyplývají:

osobní prospìch nebo výhodu nebo 
pøijme odmìnu, na kterou nemá právní nárok;

- z trestného èinu, z jakéhokoliv podvodného jednání nebo úmyslného 

- ze schodku na finanèních hodnotách
povìøen;

- pøímo nebo nepøímo z  nebo usmrcení nebo po�kození, 
znièení nebo pohøe�ování vìci;

- z poru�ení povinností èlenù pøedstavenstva, dozorèí rady nebo jiných 
statutárních orgánù
obchodní korporace odli�né od pojistníka;

- z uplatnìní nároku vùèi poji�tìnému kterýmkoliv jiným poji�tìným 
nebo kterýmkoliv spoleèníkem pojistníka
neoprávnìné výhody z titulu tohoto poji�tìní;

- jakéhokoliv soudního sporu dosud projednávaného v den vzniku této 
pojistné smlouvy nebo pøedcházejícího tomuto dni, nebo ze skuteèností 

-
ním sporu;

- ze skuteèností, situací, okolností nebo událostí,   
v dobì uzavøení pojistné smlouvy vìdìl nebo mohl vìdìt èi pøimìøenì 

poji�tìní vztahuje i na povinnost uhradit �kodu  
zpùsobenou osobou 

v hmotné nouzi a uchazeèem o zamìstnání vedeném v evidenci 
uchazeèù o zamìstnání Úøadu práce ÈR, se kterými má poji�tìný uzavøenou 

 
o pomoci v hmotné nouzi.

 
z jedné �kodné nebo sériové �kodné události èástku uvedenou ve smlouvì 

�kodné události v�ech poji�tìných osob, se kterými má poji�tìný  uzavøenou 

pøesáhnout dvojnásobek uvedené èástky.

povinen uhradit �kodu
vzniklou osobì vykonávající  

poji�tìných nebezpeèí sjednaných tímto ujednáním je poji�tìna i povinnost 
poji�tìného nahradit �kodu nebo újmu zpùsobenou osobám poji�tìným v rámci 

smísením, spojením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrob-

 Odchylnì od èlánku 4 odstavce 4 tìchto pojistných podmínek se poji�tìní 

vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vy-
robeným poji�tìným anebo vzniklá v dùsledku dal�ího zpracování a opra-
cování tohoto vadného výrobku je vadná. Právo na plnìní vzniká pouze za 

 
a usmrcením, po�kozením, znièením nebo pohøe�ováním vìci. Pojistitel  
z tohoto poji�tìní poskytne výluènì náhradu tìchto finanèních �kod:

hradí pojistitel
- náklady na provedení likvidace vyrobené vadné vìci,
- u�lý zisk toho, kdo provádìl spojování, mísení nebo zpracování, anebo kdo 

dodaný vadný  výrobek dále zpracovával a opracovával,

bez dal�ích úprav prodat se slevou, hradí pojistitel
- rozdíl pøedpokládané ceny bezvadného výrobku a realizované ceny,

provést urèité úpravy, aby mohla být prodána se slevou, hradí pojistitel
- náklady na tyto úpravy,
- rozdíl pøedpokládané ceny bezvadného výrobku a realizované ceny.
 Poji�tìní se v�ak nevztahuje na pøípady, kdy vadnost dodaných vadných 

výrobkù byla zji�tìna pøi výstupní kontrole u poji�tìného, anebo pøi 
této výstupní kontrole zji�tìna být mohla, pokud by tato kontrola byla øádnì 
provedena. 

nému zaplatit za dodávku vadných výrobkù.
 Nárok na pojistné plnìní vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vad-

ného výrobku uskuteènìna v dobì úèinnosti poji�tìní a pokud byla �kodná 
událost oznámena pojistiteli nejpozdìji do dvou let od ukonèení poji�tìní.

-

-

vìci,  pokud byla tato �koda zpùsobena pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úøedním postupem ve smyslu zákona è. 82/1998 Sb.,  
o odpovìdnosti za �kodu zpùsobenou pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úøedním postupem, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

 Pøedpokladem vzniku práva na plnìní z poji�tìní v rozsahu tohoto ujed-
 

s poji�tìnou èinností nebo vztahy z této èinnosti vyplývajícími. Pøedpokladem 

trvání poji�tìní na území vymezeném v pojistné smlouvì a �kodná   událost 
byla pojistiteli oznámena nejpozdìji dva roky po ukonèení poji�tìní. Bylo-li 

-

muselo být nejpozdìji uskuteènìno, aby se zabránilo vzniku finanèní �kody.
 Poji�tìní  se v�ak  nevztahuje na povinnost poji�tìného uhradit: 
- �kodu vzniklou prodlením se splnìním smluvní povinnosti;
- schodek na finanèních hodnotách

øen;
- �kodu vzniklou pøi obchodování s cennými papíry;
- �kodu zpùsobenou poji�tìným jako èlenem pøedstavenstva èi dozorèí 

rady jakékoliv obchodní korporace.

 Poji�tìní v rozsahu tohoto ujednání se sjednává pro pøípad právním 
pøedpisem stanovené povinnosti poji�tìného starosty, místostarosty, 
èlena rady nebo èlena zastupitelstva poji�tìného územního samo-

-

souvislosti s ní. 
 �kodnou událostí se rozumí poru�ení povinnosti poji�tìného, ke kterému 

do�lo po dni, který pøedchází úèinnosti tohoto dodatkového poji�tìní, 
do zániku poji�tìní. Pøedpokladem pro poskytnutí pojistného plnìní je 

-
zeném v pojistné smlouvì a �kodná událost byla pojistiteli oznámena 
nejpozdìji  dva roky po ukonèení poji�tìní.

poji�tìných nebezpeèí sjednaných tímto ujednáním je spolupoji�tìna i po-
vinnost náhrady �kody zpùsobené vzájemnì mezi poji�tìným a pojistníkem 

 Poji�tìní se v�ak nevztahuje na povinnost poji�tìného uhradit: 
- �kodu vzniklou schodkem na svìøených hodnotách, které je poji�tìný 

povinen vyúètovat; 
- �kodu vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné 

výdìleèné èinnosti;
- �kodu vzniklou pøi obchodování s cennými papíry.

-
 

na , 
pokud do�lo k jejich po�kození nebo znièení, s výjimkou �kod zpùsobených 

 Plnìní vyplacená z jedné a ze v�ech �kodných, resp. sériových �kodných 
událostí nastalých v prùbìhu jednoho pojistného roku nesmí pøesáhnout 
sublimit pojistného plnìní pro toto poji�tìní, který byl v pojistné smlouvì 
stanoven pro pojistný rok, ve kterém na-stala �koda.  Plnìní vyplacená ze 
v�ech �kodných událostí týkajících se v�ech, kteøí jsou poji�tìni jednou po-
jistnou smlouvou, nastalých v prùbìhu jednoho pojistného roku, nesmí 
pøesáhnout sublimit pojistného plnìní sjednaný v pojistné smlouvì. Je-
li souèasnì uplatnìn nárok více poji�tìných a limit pojistného plnìní 

 Pokud je uplatnìn nárok na plnìní z poji�tìní z jedné �kodné události více 
poji�tìnými, odeèítá se spoluúèast pouze jednou. V takovém pøípadì se 
spoluúèast mezi poji�tìné rovnomìrnì rozdìlí.

 Pro povinnost uhradit �kodu vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské 
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ných zakázek je v rámci sjednaného sublimitu plnìní sjednán limit plnìní  
500.000 Kè.

Územní platnost 

-
nává s územní platností Èeská republika. Právo na pojistné plnìní vzniká za 

území.
2. V pojistné smlouvì lze, a to jak pro základní poji�tìní, tak pro vybraná 

dodatková poji�tìní, odchylnì ujednat územní platnost takto:
Územní platnost Evropa

se poji�tìní vztahuje i na �kodné události a �kody, které nastaly na území Evropy  
-

Povinnost pojistitele plnit v�ak nevznikne, nebude-li v dùsledku zása-

Územní platnost celý svìt, s výjimkou USA, Kanady a Austrálie

se poji�tìní vztahuje i na �kodné události a �kody, které na-staly na území celého 
svìta, s výjimkou USA, Kanady, Austrálie a území podléhajících jurisdikci tìchto 
státù.

Povinnost pojistitele plnit v�ak nevznikne, nebude-li v dùsledku zása-

3. V individuálních pøípadech a za podmínek stanovených v pojistné smlouvì lze 
poji�tìní sjednat s územní platností celý svìt vèetnì USA, Kanady a Austrálie.

Speciální výluky z poji�tìní

1. Není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak, poji�tìní se kromì výluk uve-

pojistných podmínkách u dodatkových poji�tìní nebo v pojistné 
smlouvì

- vadou výrobku nebo vadou vykonané práce po jejich pøedání.
2. Je-li v pojistné smlouvì poji�tìno nìkteré pojistné nebezpeèí uvedené  

-

nebo újmu zpùsobenou ostatními pojistnými nebezpeèími vylouèenými 

v odstavci 1 tohoto èlánku.

Výkladová ustanovení

1. Následnou finanèní �kodou se rozumí jiná �koda vyplývající z újmy pøi 

1  tìchto pojistných podmínek.
2. Za dostateèné testování výrobku podle uznávaných pravidel vìdy 

a techniky nebo jiným uznaným zpùsobem se pro úèely poji�tìní 

republiky nebo právním øádem jiného státu, pokud se územní platnost 
poji�tìní vztahuje i na jeho území.

Závìreèná ustanovení

V�eobecné pojistné podmínky  

- zvlá�tní èást

Obsah: 

Úvodní ustanovení
Rozsah poji�tìní, pojistná nebezpeèí � èlánek 1

Poji�tìní pro pøípad vichøice � èlánek 3 
Poji�tìní pro pøípad krupobití � èlánek 4 
Poji�tìní pro pøípad sesuvu pùdy, zøícení skal nebo zeminy � èlánek 5

Poji�tìní pro pøípad laviny, tíhy snìhu a námrazy � èlánek 7
Katastrofická pojistná nebezpeèí � èlánek 8
Poji�tìní pro pøípad po�kození vìci vodou z vodovodního zaøízení � èlánek 9
Pøedmìt poji�tìní � èlánek 10
Poji�tìné náklady � èlánek 11        

Výluky z poji�tìní � èlánek 13  
Pojistná hodnota, pojistná èástka � èlánek 14 
Podpoji�tìní, poji�tìní na první riziko, zlomkové poji�tìní � èlánek 15
Místo poji�tìní � èlánek 16
Výpoèet pojistného � èlánek 17 
Pojistné plnìní, limity pojistného plnìní � èlánek 18
Znovunalezené vìci � èlánek 19
Spoluúèast � èlánek 20
Povinnosti  pojistníka/poji�tìného/oprávnìné osoby � èlánek 21
Úprava vý�e pojistného � èlánek 22
Výklad pojmù � èlánek 23  
Úèinnost � èlánek 24

Úvodní ustanovení
    
Poji�tìní je upraveno touto zvlá�tní èástí pojistných podmínek, V�eobecnými 

souèást. Toto poji�tìní se sjednává jako poji�tìní �kodové.
          

zøícením osádkou obsazeného letícího tìlesa, jeho èástí nebo jeho nákladem  
a dále rázovou vlnou, kouøem a nárazem silnièního vozidla.

vìci vodou z vodovodního zaøízení.
4.  Právo na pojistné plnìní vzniká i v pøípadì, kdy byla poji�tìná vìc po�kozena 

3. tohoto èlánku.
5.  Poji�tìní se vztahuje na jednotlivá nebezpeèí popø. skupiny nebezpeèí, 

                                                          

 

vìci byla zpùsobena :     

-  pøímým úderem blesku;

síti, pouze v�ak na pevnì zabudovaných elektrických a elektronických 

-  výbuchem;
-  nárazem nebo zøícením osádkou obsazeného letícího tìlesa, jeho èástí 

nebo jeho nákladem.
 

   letadla v dùsledku pøekonání rychlosti zvuku;
- kouøem, který náhle unikl v dùsledku poruchy ze zaøízení, nacházejících 

v sousedních budovách, prostorách nebo na sousedních pozemcích. 
Vylouèeny jsou �kody vzniklé dlouhodobým pùsobením kouøe; 

- �kody na poji�tìné vìci zpùsobené nárazem silnièního vozidla
 Vylouèeny jsou �kody zpùsobené vozidly, které provozuje 

 zamìstnanci. 

poskytnout pojistné plnìní. 
2.  Poji�tìny nejsou �kody zpùsobené: 

Pøipoji�tìní pro pøípad vichøice

vìci byla zpùsobena:
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nostmi;

plá�ti budovy

Poji�tìny nejsou �kody zpùsobené:

-  vlhkostí, plísní a houbami;
-  v dùsledku zchátralých, shnilých nebo jinak po�kozených støe�ních 

poskytne pojistitel pojistné plnìní pouze tehdy, pokud po�kození nebo 
znièení nebylo zpùsobeno nesprávným technologickým postupem pøi 

Po pojistné události je poji�tìný povinen neprodlenì uèinit opatøení, 

ptactvem, hlodavci a hmyzem na zateplených fasádách. 
 Zateplenou fasádou se rozumí vnìj�í tepelnì izolaèní kompozitní systém 

s tepelnou izolací z minerální vlny nebo pìnového polystyrenu opatøený 
koneènou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou s nástøikem. 
Pojistitel uhradí �kody na vnìj�í zateplené fasádì zpùsobené destruktivní 
èinností ptactvem, hlodavci a hmyzem. Na následné �kody spojené s tímto 
pojistným nebezpeèím se poji�tìní nevztahuje.

                                                        
Pøipoji�tìní pro pøípad krupobití

pøímým pùsobením krupobití na poji�tìnou vìc.

k nìmu  nedo�lo vlivem po�kození stavebních souèástí následkem 
krupobití;

   

Pøipoji�tìní pro pøípad sesuvu pùdy, zøícení skal nebo zeminy                                    

byl bezprostøední sesuv pùdy, zøícení skal nebo zeminy na poji�tìnou vìc.
2.  Poji�tìny nejsou �kody zpùsobené: 
-  v dùsledku lidské èinnosti, vèetnì �kod zpùsobených prùmyslovou 

èinností a to i tehdy, pokud do�lo k sesuvu pùdy; 

tuto vìc. 
2.  Poji�tìny nejsou �kody zpùsobené: 
- 

Pøipoji�tìní pro pøípad laviny, tíhy snìhu a námrazy

poji�tìné vìci dojde pádem snìhové nebo ledové vrstvy z pøírodních svahù 

2.  Poji�tìny nejsou �kody zpùsobené: 
-  na budovách, kde byla pevnost konstrukce pøed pojistnou událostí 

                                                                                                            

Pøipoji�tìní katastrofických pojistných nebezpeèí 

 
vzetí návrhu na poji�tìní, není-li v pojistné smlouvì ujednáno ji- 

Pøi zmìnì pojistné èástky v prùbìhu pojistné doby platí pro poji�tìná ne- 
bezpeèí vý�e uvedená èekací doba pouze pro èástku, o kterou byla 

plnìním pro jednu a v�echny pojistné události v jednom kalendáøním 
roce.                                   

byla po�kozena nebo znièena pùsobením :

 Z pojistných nebezpeèí uvedených v tomto odstavci jsou poji�tìna pouze ta, 
která jsou uvedena v pojistné smlouvì. 

3.  Poji�tìny nejsou �kody zpùsobené: 

místních pomìrù v daném místì poji�tìní pøedví-datelná; za 

opatøení: 

                                               
                         

Pøipoji�tìní pro pøípad po�kození vìci vodou z vodovodního za-øízení
                                                                                                                                   

po�kozena nebo znièena pùsobením vody z vodovodního zaøízení v místì 
poji�tìní.  

2.  Vodou z vodovodních zaøízení se rozumí voda a vodní pára nebo jiná 
tekutina unikající z vodovodního zaøízení nebo jeho pøíslu�enství v dùsledku 
náhlé poruchy nebo zamrznutím. 

 Vodovodním zaøízením se rozumí:

zaøízení;
horkovodní nebo parní topení, klimatizaèní zaøízení, tepelná èer-padla nebo 
solární systémy;
sprinklerová a obdobná zaøízení. 

3.  Poji�tìní se vztahuje i na po�kození vodovodního zaøízení uvnitø budovy 
v dùsledku jeho prasknutí zpùsobeného zamrznutím.

omezeny nejvý�e na 2 m její délky. Je-li nezbytné pøi �kodì zatáhnout èi 

s odstranìním této �kody jsou uhrazeny podílovì v pomìru poji�tìné 
délky potrubí k délce skuteèné. To platí, není-li ujednáno v pojistné 
smlouvì jinak.             

4.  Poji�tìny nejsou �kody zpùsobené: 

funkèní aktivaci;                                            

 

                                                    

Pøedmìt poji�tìní

být sjednáno pro jednotlivé ve smlouvì vyjmenované vìci nebo jako 
poji�tìní souboru vìcí. Soubor vìcí je tvoøen vìcmi stejné / obdobné 
povahy / charakteru èi úèelu. Není-li uvedeno jinak, patøí do souboru 
v�echny vìci dané povahy / charakteru èi úèelu v dobì pojistné události. 
Je-li sjednáno poji�tìní souboru, vztahuje se poji�tìní i na vìci, které se 

je v�ak jakkoli dotèena oznamovací èi jiná povinnost pojistníka/poji�tìného 
vyplývající z platných právních pøedpisù, pojistné smlouvy èi pojistných 
podmínek. Vìci, které pøestaly být souèástí poji�tìného souboru, poji�tìny 
nejsou.

vèetnì jejich stavebních souèástí a pøíslu�enství. Podmínkou pro poji�tìní 

prokazatelnì zahrnul do poji�tìní v rámci sjednané pojistné èástky.

úèelovým urèením.
3.  Pokud není ujednáno jinak, poji�tìní se nevztahuje na :

pøidìlovány SPZ, s výjimkou, jsou-li vedeny jako zásoby;

4.  Pokud je tak v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno, vztahuje se poji�tìní 

 Poji�tìní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová vozidla 
zamìstnancù, není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak.

uvedená v pojistné smlouvì. 
5.  Poji�tìní se nevztahuje na : 
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Poji�tìné náklady                          

1.  Dojde-li k po�kození nebo znièení poji�tìné vìci nahodilou událostí podléhající 
pojistnému plnìní, a je-li tak ve smlouvì výslovnì ujednáno, uhradí pojistitel 
ve�keré práce související s opravou k obnovení pùvodního stavu pøed vznikem 
�kody. Tyto náklady se netýkají vlastní opravy èi poøízení poji�tìné vìci.

 Jsou to zejména náklady na:

zených poji�tìných vìcí, provedené v souvislosti s novým poøízením nebo 
opravou vìcí po�kozených nebo znièených pøi pojistné události; 

dvou let po pojistné události; jinak pojistitel poskytne plnìní pouze ve vý�i 
odpovídající poøizovací cenì materiálu; 

Poji�tìní se nevztahuje na:

obvyklé v místì vzniku pojistné události.
3.  Poji�tìní nákladù specifikovaných v tomto èlánku pojistných podmínek se 

pro pojistná nebezpeèí uvedená v pojistné smlouvì.

                                  
Zachraòovací náklady

pøi odklízení po�kozeného poji�tìného majetku nebo jeho zbytkù.

písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

                                              
Výluky z poji�tìní 
 

se vyskytují i na jiných místech v pojistných podmínkách a pojistné 

Pokud není ujednáno jinak, poji�tìní se bez ohledu na spolupùsobící 
pøíèiny nevztahuje na:

�kody vzniklé v dùsledku války, invaze, èinnosti zahranièního 

povstání, vzpoury, vzbouøení, srocení, stávky, výluky, obèanských 
nepokojù, odboje, vojenské èi uzurpované moci, stanného práva, 
výjimeèného stavu, jednání skupiny osob se zlým úmyslem, èinu lidí 
jednajících pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí,  
zabavení pro vojenské úèely, znièení nebo po�kození z pokynu vlády  
pùsobící de jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;
�kody vzniklé v dùsledku trvalého nebo doèasného vyvlastnìní 
vyplývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených 
ze strany orgánù veøejné správy;   
�kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;                         
�kody vzniklé v dùsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji�tìného, 
jeho zástupce, osoby kterou poji�tìný povìøil péèí o poji�tìné 
vìci, nebo ostrahou místa poji�tìní, osoby poji�tìnému blízké 

nepøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti  

této události nebo na jakékoli èásti takové újmy, �kody nebo výdaje 
mohla mít podíl i jiná pøíèina; pro úèely této výluky se terorismem 
rozumí násilný èin nebo èin nebezpeèný z hlediska lidského 

s úmyslem nebo úèinkem ovlivnìní vlády nebo vyvolání strachu ve 

  
                                                                  

Pojistná hodnota, pojistná èástka

1.  Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu a je nejvy��í hranicí plnìní 
pojistitele.

odpovìdnost pojistník.
2.  Poji�tìní lze sjednat na :

     vìc stejnou nebo srovnatelnou znovu poøídit jako vìc stejnou nebo novou 
stejného druhu nebo úèelu; 

do�lo její opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem; 

obecnì nebo v provozu poji�tìného, pokud není dále uvedeno jinak; 
 

v místì obvyklá, za kterou by je pojistník/poji�tìný prodal.                                                  
3.  Poji�tìní budov, výrobních a provozních zaøízení a vìcí zamìstnancù se 

sjednává buï na novou, èasovou nebo obecnou cenu. 
4.  Poji�tìní zásob, kterými jsou:

5.  Pojistnou hodnotou cenných papírù pøijatých k burzovnímu obcho-du je 
jejich kurs uveøejnìný v kursovním lístku burzy cenných papírù v den vzniku 
pojistné události.        

hodnota jejich aktiv.
6. Poji�tìní vzorù, modelù, prototypù, exponátù a výrobních zaøízení 

obecnou cenu.

jejich cena obvyklá v místì a èase vzniku pojistné události.

Podpoji�tìní, poji�tìní na první riziko, zlomkové poji�tìní

�kody ve stejném pomìru, jako je pojistná èástka k pojistné hodnotì.

     
pojistitele pro plnìní ze v�ech pojistných událostí v prùbìhu 

prvního rizika. Ustanovení odst. 1. tohoto èlánku se v tomto pøípadì 

  Do�lo-li v prùbìhu jednoho pojistného období v dùsledku pojistného 

tuto pojistnou èástku do její pùvodní vý�e opìt obnovit doplacením 
pojistného.    

pojistníka v pojistné smlouvì limity pojistného plnìní pro jednotlivé poji�tìné 
vìci nebo jiné majetkové hodnoty a pojistná nebezpeèí.                                       

    
Místo poji�tìní

1.  Místem poji�tìní je místo uvedené v pojistné smlouvì.                                                         
2.  Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst poji�tìní, vztahuje se 

poji�tìní na v�echna tato místa poji�tìní.                            

4.  Poji�tìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Èeské 
republiky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.                                           

                                                          
       

Výpoèet pojistného

1.   Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek nebo limitù plnìní pro 

2.  Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.
                                                                                                  

Pojistné plnìní, limity pojistného plnìní

nebo ve zvlá�tním právním pøedpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, 
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnìní.

2. Byla-li poji�tìná vìc po�kozena nebo znièena, vzniká oprávnìné osobì 
právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvì stanoveno jinak, aby jí 
pojistitel vyplatil :

èástku za poøízení nové vìci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu 

èástku za poøízení nové vìci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu  
a úèelu, v pomìru èasové ceny k nové cenì vìci, tj. s pøihlédnutím ke stupni 
opotøebení nebo jiného znehodnocení èi zhodnocení, ke kterému do�lo 
opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem v dobì bezprostøednì pøed 

vìc v daném místì a v daném èase koupit.
 3.  Pokud je v�ak vìc poji�tìna na novou cenu, poskytne pojistitel plnìní 

pojistné události  provede opravu èi nové poøízení vìci movité stejného 
druhu a kvality v místì poji�tìní, resp. nové poøízení vìci nemovité i na 
jiném místì v Èeské republice, není-li na stávajícím místì proveditelné.
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 4.  K úhradì pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnìní 

událost;
limitu pojistného plnìní, sjednaného pro konkrétní danou poji�tìnou 

a v�ech pojistných událostí v pojistném období.      
5.  V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení èásti nebo celku 

6.  Zbytky po�kozené nebo znièené vìci zùstávají ve vlastnictví pojistníka/
poji�tìného a jejich hodnota se odeèítá od pojistného plnìní.

z pojistné èástky sjednané pro po�kozený èi znièený pøedmìt poji�tìní, 
nejvý�e v�ak 10 mil.Kè, není-li ve smlouvì ujednáno jinak.

8.  V pøípadì pojistné události zpùsobené vichøicí nebo krupobitím na 

pojistné události nastalé v prùbìhu jednoho pojistného roku maximálnì 

Kè, není-li ve smlouvì ujednáno jinak.
9.  V pøípadì pojistné události zpùsobené zpìtným vystoupáním z kanalizace 

pojistitel uhradí za v�echny pojistné události nastalé v prùbìhu jednoho 

poji�tìní, nejvý�e v�ak 100.000,- Kè, není-li ve smlouvì uvedeno jinak. 

není-li ve smlouvì ujednáno jinak.

uhradí za v�echny pojistné události nastalé v prùbìhu jednoho pojistného 
roku maximálnì 70.000,- Kè, není-li ve smlouvì uvedeno jinak. Spoluúèast 

smlouvì ujednáno jinak.
11.  V pøípadì pojistné události na zateplených fasádách zpùsobené ptactvem, 

hlodavci a hmyzem pojistitel uhradí za v�echny pojistné události nastalé 
v prùbìhu jednoho pojistného roku maximálnì 30.000,- Kè, není-li ve 
smlouvì uvedeno jinak. 

 
2.000,- Kè, není-li ve smlouvì ujednáno jinak.

12. V pøípadì pojistné události zpùsobené bezprostøedním vlivem atmosférické 

v elektrorozvodné nebo komunikaèní síti pojistitel uhradí za v�echny 
pojistné události nastalé v prùbìhu jednoho pojistného roku maximálnì 

z pojistného plnìní, minimálnì 2.000,- Kè, není-li ve smlouvì ujednáno jinak.

Znovunalezené vìci 

1.  Vlastnické právo k nalezenému poji�tìnému majetku ztracenému v pøíèinné 
souvislosti s pojistnou událostí nepøechází na pojistitele. 

2.  Pojistník/poji�tìný/oprávnìná osoba je povinna neprodlenì oznámit 
pojistiteli nález poji�tìných vìcí  a dále tyto vìci 

dùvodù s opravou nebo s odstranìním zbytkù zaèít døíve.

Spoluúèast

 

2.  
3.  V pojistné smlouvì lze sjednat  jiné formy spoluúèasti pro jednotlivé 

  
  

1.  Vedle povinností stanovených v obecné èásti pojistných podmínek jsou 
povinni :

povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì;

èinnosti;                                                                                                                                                        

v pøípadì pojistné události nemohl být znièen, po�kozen nebo ztracen 
spoleènì s jinými vìcmi;                   

èí u jiného pojistitele, a sdìlit jeho obchodní název a vý�i pojistné èástky. 
2. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimìøená 

3.  V pøípadì vzniku pojistné události jsou povinni :

nasvìdèujících spáchání trestného èinu;

to není nutné k odvrácení nebo zmírnìní následkù �kody nebo v rozporu 
s obecným zájmem;    

vìcí;.

Èeské republiky pøípadnì cizího státu; v rámci �etøení pojistitele jsou 

4.  Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátì cenných papírù, 
cenných listin nebo jiných disponibilních dokladù, je poji�tìný povinen 
neprodlenì zahájit jejich umoøovací øízení.

                                             

Úprava vý�e pojistného
  

upravit vý�i pojistného v pøípadech:
-  kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní 

pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho 

-  kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù  

                                               
   

Výklad pojmù 

1.  Za budovy

a které jsou urèeny k tomu, aby chránily lidi, zvíøata nebo vìci pøed 
pùsobením vnìj�ích vlivù. 

2.  Za cennosti 
kovy, drahokamy, perly a pøedmìty z nich vyrobené, vkladní a �ekové 

známky, dálnièní nálepky, kolky, telefonní kupony, stravenky do provozoven 
veøejného stravování, jízdenky a obdobné prostøedky. 

3.  Ostatní stavby jsou ve�keré stavby, které nejsou budovami. Jedná se 
zpravidla o stavby nezastøe�ené nebo neuzavøené obvodovými zdmi  

4.  Za povodeò  
a jeho bezprostøedním okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího 
povrchového vodstva z bøehù.

5.  Za 

 
a pùsobením tepla, pokud se plamen vzniklý zkratem dále neroz�íøil. 

6.  Pøíslu�enstvím stavby/budovy je v�e co k ní patøí, ale není její souèástí. Jedná 

odmontovatelnì pøipojeny. Jedná se napø. o antény, EZS, EPS apod.
7.  Za úder blesku 

úèinky na poji�tìnou vìc. Za �kodu zpùsobenou bezprostøednì úderem 

elektronických zaøízeních pøepìtím.
8. Za sesuv pùdy, zøícení skal a zeminy se rozumí pohyb hornin z vy��ích 

pùsobením pøírodních sil nebo lidské èinnosti. Sesuvem pùdy není klesání 

k prosakování této vody do nemovitosti pod úrovní okolního terénu.
10. Za stavbu

 

12. Za vichøici 

zji�tìna, poskytne pojistitel pojistné plnìní za �kodu zpùsobenou vichøicí, 

�kody na budovách nebo na vìcech stejnì odolných v bezvadném stavu.
13.  Za výbuch 

Výbuchem tlakové nádoby trvale naplnìné stlaèenou párou nebo plynem 

vyrovnání tlaku uvnitø a vnì nádoby. Poji�tìní se v�ak nevztahuje na �kody 
zpùsobené podtlakem.

14. Za výbuch sopky 

materiálù a plynù.
15. Záplavou se rozumí doèasné vytvoøení vodní hladiny na pozemku v místì 

16.  Za zemìtøesení 
zemského povrchu, vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru. 

v místì poji�tìní zemìtøesení dosáhlo minimálnì 6. stupnì makroseizmické 
stupnice EMS-98. 

                                                      

Úèinnost

Tyto V�eobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1.2014.
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Poji�tìní je upraveno touto zvlá�tní èástí pojistných podmínek, V�eobecnými 

souèást. Toto poji�tìní se sjednává jako poji�tìní �kodové.

1.  Poji�tìní se sjednává pro pøípady, kdy na poji�tìné vìci do�lo ke �kodì:

 
posel

2.  Právo na pojistné plnìní vzniká i v pøípadì, kdy byla poji�tì-
ná vìc po�kozena, znièena nebo odcizena v pøímé souvislosti s po-

3.  Poji�tìní jednotlivých nebezpeèí musí být  ve smlouvì výslovnì ujednáno.                               

stavby nebo místnosti v místì poji�tìní. Pro vìci, které pro svou rozmìrnost èi 

na oploceném prostranství v místì poji�tìní. Pro cennosti vzniká právo na 
plnìní, pokud byly umístìny v uzamèeném prostoru  v místì poji�tìní a dále 
uzamèeny v pevných schránkách nebo trezorech.  

 Je-li ve smlouvì výslovnì ujednáno poji�tìní stavebních souèástí, jsou poji�tì-
ny i �kody na vnìj�ích stavebních souèástech a pøíslu�enství poji�tìných  bu-

jejich odcizení. Pøi jejich odcizení musí pachatel násilím pøekonat jejich pevné 
-

 vzniká pouze 
tehdy

vzni-
ká pouze tehdy, pokud byl posel bìhem pøepravy o poji�tìné vìci 

-
prostøednì  navazující pøepravì, která musí být provádìna nejkrat-
�í bezpeènou trasou a konèí pøedáním pøepravované vìci v místì  
urèení. Právo na pojistné plnìní vzniká i v pøípadì, pokud k odcizení 

 
-

pady, kdy bylo bezprostøednì pøed nebo po pøepravì zásilky proti poslu 

 Právo na pojistné plnìní nevzniká, pokud byla pøeprava provádìna na zákla-
dì pøepravních smluv.

k úmyslnému po�kození nebo znièení pøedmìtu poji�tìní v místì poji�tìní. 
Poji�tìní se 

sjednává na první riziko. �kody zpùsobené nástøikem nebo nánosem barev èi 

Pøedmìt poji�tìní  

sjednáno pro jednotlivé ve smlouvì vyjmenované vìci nebo jako poji�tìní 
souboru vìcí.  Soubor vìcí je tvoøen vìcmi stejné/obdobné povahy/charak-
teru èi úèelu. Není-li uvedeno jinak, patøí do souboru v�echny vìci dané 
povahy/charakteru èi úèelu v dobì pojistné události. Je-li sjednáno poji�tìní 
souboru, vztahuje se poji�tìní i na vìci, které se staly souèástí poji�tìného 

-
movací èi jiná povinnost pojistníka/poji�tìného vyplývající z platných práv-
ních pøedpisù, pojistné smlouvy èi pojistných podmínek. Vìci, které pøestaly 
být souèástí poji�tìného souboru, poji�tìny nejsou.

jejich stavebních souèástí a pøíslu�enství. Podmínkou pro poji�tìní ostatních 
-

nì zahrnul do poji�tìní v rámci sjednané pojistné èástky.

úèelovým urèením.
3.  Pokud je tak v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno, vztahuje se po-

-

 Poji�tìní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová vozi-
dla zamìstnancù, není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak.

-
ná v pojistné smlouvì.

4.  Pokud není ujednáno jinak, poji�tìní se nevztahuje na :

-

vedeny jako zásoby;    

-

5.  Poji�tìní se nevztahuje na : 
-
 

-
liva pro tyto elektrárny, vèetnì pøíslu�enství, 

-
ných snímaèù zabezpeèovacích zaøízení, nalepených fólií, nápisù, 
maleb a jiné výzdoby,

Poji�tìné náklady

do�lo ke ztrátì klíèe v dùsledku pojistné události, nebo èinu mimo místo 

toto ujednání se nevztahuje na dveøe od trezorových místností;
-

stìnných ocelových skøíní s minimální hmotností 300 kg, nebo zazdìných 
ocelových skøíní s vísestìnnými dveømi v místì poji�tìní; jedná se o náklady 
na výmìnu zámkù, poøízení nových klíèù, stejnì jako o nezbytné násilné ote-
vøení, a na poøízení nových schránek nebo uzavøení tìchto pøístupù.

obvyklé v místì vzniku pojistné události. 
3.  Poji�tìní nákladù specifikovaných v tomto èlánku se sjednává na jednotlivé 

uvedená v pojistné smlouvì.

Zachraòovací náklady

-

-
nostních pøi odklízení po�kozeného poji�tìného majetku nebo jeho 
zbytkù.

 

V�eobecné pojistné podmínky  
poji�tìní majetku pro pøípad odcizení

- zvlá�tní èást



Výluky z poji�tìní 

vyskytují i na jiných místech v pojistných podmínkách a pojistné smlou-

Pokud není ujednáno jinak, poji�tìní se bez ohledu na spolupùsobící 
pøíèiny nevztahuje na:

-

vzpoury, vzbouøení, srocení, stávky, výluky, obèanských nepokojù, 
odboje, vojenské èi uzurpované moci, stanného práva, výjimeèného 
stavu, jednání skupiny osob se zlým úmyslem, èinu lidí jednajících 
pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí,  zabavení 
pro vojenské úèely, znièení nebo po�kození z pokynu vlády  pùsobící 
de jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;

-
plývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených ze 
strany orgánù veøejné správy;   

jeho zástupce, jeho zamìstnance, osoby, kterou poji�tìný povìøil péèí 
o poji�tìné vìci nebo ostrahou místa poji�tìní, osoby poji�tìnému 

-

-
pøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s jakýmkoli 

nebo na jakékoli èásti takové újmy, �kody nebo výdaje mohla mít po-
díl i jiná pøíèina; pro úèely této výluky se terorismem rozumí násilný 

nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úèinkem 

Pojistná hodnota, pojistná èástka

1.  Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu a je nejvy��í hranicí plnìní pojistite-

vlastní odpovìdnost pojistník.                                                                  
2.  Poji�tìní lze sjednat na :

-
nou nebo srovnatelnou znovu poøídit jako vìc stejnou nebo novou stejného 
druhu nebo úèelu; 

opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem; 

nebo v provozu poji�tìného, pokud není dále uvedeno jinak;
 obecná cena je cena vìci v místì obvyklá, za kterou by je pojistník/poji�tìný 

prodal.
3.  Poji�tìní výrobních a provozních zaøízení a vìcí zamìstnancù se sjednává na 

novou, èasovou nebo obecnou cenu. 
4.  Poji�tìní zásob, kterými jsou:

5.  Pojistnou hodnotou cenných papírù pøijatých k burzovnímu obcho-
du je jejich kurs uveøejnìný v kursovním lístku burzy cenných papírù  
v den vzniku pojistné události. Pojistnou hodnotou ostatních cenných papírù 

-

-
telných pro standardní produkci lze sjednat na èasovou nebo obecnou cenu.

jejich cena obvyklá v místì a èase vzniku pojistné události.

Podpoji�tìní, poji�tìní na první riziko, zlomkové poji�tìní

�kody ve stejném pomìru, jako je pojistná èástka k pojistné hodnotì.
-

jistné smlouvì.                                                                                                                                                       
     -

jistitele pro plnìní ze v�ech pojistných událostí v prùbìhu jednoho 

jedná o poji�tìní prvního rizika.

     Do�lo-li v prùbìhu jednoho pojistného období v dùsledku pojistného 
-

ník tuto pojistnou èástku do její pùvodní vý�e opìt obnovit doplacením 
pojistného.                                           

-
 

v pojistné smlouvì limity pojistného plnìní pro jednotlivé poji�tìné vìci nebo 
jiné majetkové hodnoty a pojistná nebezpeèí.                                       

Místo poji�tìní

1.  Místem poji�tìní je místo uvedené v pojistné smlouvì.                                       
2.  Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst poji�tìní, vztahuje se poji�tìní 

na v�echna tato místa poji�tìní.

4.  Poji�tìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Èeské 
republky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak. 

Výpoèet pojistného

1.   Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek nebo limitù plnìní pro jednotli-

2.  Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.
                                   

Pojistné plnìní, limity pojistného plnìní

nebo ve zvlá�tním právním pøedpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, 
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnìní.

2.  Byla-li poji�tìná vìc odcizena, po�kozena nebo znièena, vzniká oprávnìné 
osobì právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvì stanoveno jinak, aby 
jí pojistitel vyplatil :

poøízení nové vìci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úèelu v dobì 

poøízení nové vìci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úèelu, v pomìru 
èasové ceny k nové cenì vìci, tj. s pøihlédnutím ke stupni opotøebení nebo 
jiného znehodnocení èi zhodnocení, ke kterému do�lo opravou, modernizací 

-

vìc v daném místì a v daném èase koupit.

pojistných podmínkách pro toto poji�tìní. Není-li tomu tak, plní pojistitel 
pouze do vý�e limitù odpovídajích zpùsobu zabezpeèení v dobì pojistné 

4.  Pokud je v�ak vìc poji�tìna na novou cenu, poskytne pojistitel plnìní pøesahující 

provede opravu èi nové poøízení vìci movité stejného druhu a kvality v místì 
poji�tìní, resp. nové poøízení vìci nemovité i na jiném místì v Èeské republice, 
není-li na stávajícím místì proveditelné.

  5.  -
málnì do vý�e : 

-
lost;

-

pojistných událostí v pojistném období.
  6.  V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení èásti nebo celku 

-
losti  nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnìní pouze v èasové cenì.

 7.  Zbytky po�kozené nebo znièené vìci zùstávají ve vlastnictví pojistníka/poji�tì-
ného a jejich hodnota se odeèítá od pojistného plnìní.

Znovunalezené vìci

1.  Vlastnické právo k nalezenému poji�tìnému majetku ztracenému v pøíèinné 
souvislosti s pojistnou událostí nepøechází na pojistitele. 

2.  Pojistník/poji�tìný/oprávnìná osoba je povinna neprodlenì oznámit pojisti-
teli nález poji�tìných vìcí  a dále tyto vìci 

-

dùvodù s opravou nebo s odstranìním zbytkù zaèít døíve.

Spoluúèast

2.  
3.   V pojistné smlouvì lze sjednat  jiné formy spoluúèasti pro jednotlivé poji�tìné 

1.  Jsou povinni zabezpeèit poji�tìné vìci podle jejich charakteru a hodnoty 
tak, aby jejich zpùsob zabezpeèení odpovídal pøedepsanému zpùsobu 

2.   Vedle povinností stanovených v obecné èásti pojistných podmínek jsou po- 
vinni:
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-
ti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì;

èinnosti;                                                                                                                                                        

pojistné události nemohl být znièen, po�kozen nebo ztracen spoleènì s jinými 
vìcmi;                   

-
peèí u jiného pojistitele, a sdìlit jeho obchodní název a vý�i pojistné èástky. 

3.  Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimìøená 
opatøení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnìní následkù �kody, 

se jimi.
4.  V pøípadì vzniku pojistné události jsou povinni:

nasvìdèujících spáchání trestného èinu;

to není nutné k odvrácení nebo zmírnìní následkù �kody nebo v rozporu  
s obecným zájmem;    

vìcí;

-
ných dokladù a vìcí provádìných u tøetích osob;                                                      

5.  Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátì cenných papírù, 
cenných listin nebo jiných disponibilních dokladù, je poji�tìný povinen ne-
prodlenì zahájit jejich umoøovací øízení.

Úprava vý�e pojistného

upravit vý�i pojistného v pøípadech:
-  kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní 

pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho 

-  kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù  

Výklad pojmù

1.  Za budovy 

urèeny k tomu, aby chránily lidi, zvíøata nebo vìci pøed pùsobením vnìj�ích 
vlivù. 

2.  Cennostmi se rozumí tuzemské a zahranièní bankovky a mince, drahé kovy, 
-

napøíklad poukázky nahrazující peníze, po�tovní známky, dálnièní nálepky, 
kolky, telefonní a ostatní karty, telefonní kupony, stravenky do provozoven 
veøejného stravování, jízdenky a obdobné prostøedky 

3.  se rozumí proniknutí pachatele do uzamèeného pro-

dále uvedeným zpùsobem:

urèeny k jeho øádnému otevírání;

-

-
bo pøíslu�enství v pøípadech, kdy ke vniknutí do uzamèeného místa poji�tìní 

4.   se rozumí:

zástupci, jeho zamìstnanci nebo jiné osobì povìøené poji�tìným prokázané 
násilí pøedcházející zmocnìní se poji�tìné vìci;

5.  Movitou vìcí se rozumí taková vìc, která nemá charakter budovy nebo 
stavby.

6.  Pevnou schránkou se rozumí ocelová schránka uzamèená zámkem s cy-

7.  Po�kozením vìci -
ho dojmu, kdy náklad na uvedení do pùvodního stavu nepøesahuje èasovou 
hodnotu vìci v dobì tìsnì pøed pojistnou událostí.

8.  Prokazatelnì - musí být jednoznaènì, na základì zji�tìných stop prokázána 
èinnost pachatele.

9.   je v�e co k ní patøí, ale není její souèástí. 

odmontovatelnì pøipojeny. Jedná se napø. o antény, EZS, EPS apod.
10.  Sbírkou

celistvosti významná pro historii nebo umìní. Sbírka musí mít odbornì odpo-

11. Za stavbu

12.  Uzamèeným prostorem se rozumí stavba, budova nebo místnost  
 

pro toto poji�tìní.
13. Vandalismem se rozumí úmyslné po�kození nebo znièení poji�tìného pøed-

poji�tìným, osobou tìmto osobám blízkou nebo jinou osobou z podnìtu 
tìchto osob.

14. Znièením vìci se rozumí takový rozsah po�kození, kdy uvedení do pùvodní-

událostí.

Úèinnost 

Tyto V�eobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1.2014.

k poji�tìní majetku pro pøípad odcizení  

Poji�tìní podle V�eobecných pojistných podmínek � zvlá�tní èást �  

které spolu tvoøí nedílnou souèást. Poji�tìné vìci musí být v dobì pojistné 

pojistitele.

Poji�tìné vìci s vylouèením cenností

 

-
 

Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:

dveøe
- v�echny vchodové dveøe musí být typu 1 a øádnì uzamèeny min. jedním 

 
-

zickým zámkem, dále tyto dveøe musí být zabezpeèeny proti vysazení ze závìsù
- pokud jsou vchodové dveøe dvoukøídlé, pak musí být zabezpeèeny proti vy-

a vysazení
okna a ostatní vstupy

 
z venkovní strany

2 musí být øád-

dveøe
- v�echny vchodové dveøe musí být typu 2 a øádnì uzamèeny min. jedním 
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-
-

ÈSN EN 50131-1 ed. 2

- podmínky poji�tìní a zabezpeèení individuálnì sjednává centrála pojistitele

Cennosti

-

  

  Pevná schránka 5 8 10 15 15 15

  Trezor BT 0 nebo 
  nezji�tìné konstrukce 20 30 50 80 200 500

  trezor BT I � velmi lehký 30 80 150 300 450 900

  trezor BT II � lehký 50 100 200 400 800 2000

  trezor BT III � støední 100 300 500 800 2000 5000

otevøení trezoru
 

a nesmí k nim mít pøístup fyzická ostraha

poskytne pojistitel plnìní do vý�e maximálnì 3.000,- Kè pro jeden automat
- jiný zpùsob zabezpeèení a vy��í limity pojistného plnìní individuálnì sjed-

nává centrála pojistitele formou odchylného ujednání do pojistné smlouvy
- odchylný zpùsob zabezpeèení a vy��í pojistné èástky sjednává centrála 

pojistitele

Vìci zvlá�tní hodnoty

-

Limity pojistného plnìní pøi zabezpeèení místa poji�tìní zpùsobem dle 

Podmínky poji�tìní v uzamèeném prostoru jiného provedení nebo vy��í pojistné 
èástky sjednává centrála pojistitele.

Poji�tìné vìci s vylouèením cenností a vìcí zvlá�tní hodnoty

Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:

-
ném funkèním oplocením. Vrata musí být uzamèena dozickým zám-

 
-

ný prùøez, jako oko zámku. Vrata minimálnì stejnì vysoká jako oplocení musí 

funkèním oplocením a v horní èásti opatøena vrcholovou ochranou. 
Vrata musí být uzamèena dozickým zámkem nebo dvìma bezpeènost-

1627 nebo dvìma samostatnými zadlabacími zámky s bezpeènostní cylin-

vý�e uvedených norem nebo uzamèeny jiným ekvivalentním uzamykacím 

- pokud jsou vchodové dveøe dvoukøídlé, pak musí být zabezpeèeny zpùso-

okna a ostatní vstupy

dveøe
 

-
valentem jsou vchodové dveøe vyrobené z masivního døeva o celk. min. tl. 
40 mm, které musí být z vnitøní strany po celé plo�e dostateènì zpevnìné 
plechem o min. tl. 0,7 mm nebo vnitøními ocelovými výztuhami o stejné 

-

-

- pokud jsou vchodové dveøe dvoukøídlé, pak musí být zabezpeèeny dle 
-

okna a ostatní vstupy
-

sklené dveøe, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm2, které jsou 
svou spodní hranou do vý�e 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno 
pøístupnou pøiléhající konstrukcí, musí být vyrobeny z bezpeènostního 

bezpeènostní roletou nebo chránìny PZTS/EZS definovanou ve zpùsobu 

dveøe

-

jsou vchodové dveøe vyrobené z masivního døeva o celk. min. tl. 40 mm, 
které musí být z vnitøní strany po celé plo�e dostateènì zpevnìné plechem 

-

vý�e uvedených norem, nebo musí být uzamèeny jiným ekvivalentním uza-

okna a ostatní vstupy

- uzamèený prostor musí být dále chránìn øádnì instalovanou PZTS/EZS uve-
 

a svìtelné signalizaèní zaøízení umístìné vnì uzamèeného prostoru a souèas-

ho musí mít trvale u sebe pro bezodkladné pøivolání Policie ÈR; PZTS/EZS musí 

dveøe

okna a ostatní vstupy

- uzamèený prostor musí být chránìn øádnì instalovanou PZTS/EZS uvede-

min. 2. stupnì zabezpeèení podle ÈSN EN 50131-1 ed. 2

- místo poji�tìní musí být vybaveno v dobì pojistné události skrytým funkè-
-

dveøe, okna a ostatní vstupy

zvenku pøes navrtanou díru v rámu

-  uzamèený prostor musí být dále chránìn øádnì instalovanou PZTS/ EZS 
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k sobì, musí mít minimálnì stejný prùøez, jako oko zámku. Vrata o stejné vý�ce 
jako oplocení musí být zaji�tìna proti vysazení z pantù

-
èlennou fyzickou ostrahou 

-
èlennou funkèní fyzickou ostrahou dále ozbrojenou krátkou palnou zbraní 

-
ní fyzickou ostrahou ozbrojenou krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou 

- celý oplocený prostor musí být dále chránìn øádnì instalova-
 

-

Podmínky poji�tìní a zabezpeèení individuálnì sjednává centrála pojistitele 
formou odchylného ujednání.

Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:

- pøeprava jednou povìøenou osobou

- pøeprava dvìma povìøenými osobami vybavenými obranným prostøedkem 

- pøeprava dvìma povìøenými osobami vybavenými obranným prostøedkem 

ledvince

 

 Zpùsob zabezpeèení a vy��í limity plnìní individuálnì sjednává centrála 
pojistitele formou odchylného ujednání.

-

Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:

- pøeprava jednou povìøenou osobou
- vozidlo nesmí být po dobu pøepravy bez dozoru

 Zpùsob zabezpeèení a vy��í limity plnìní individuálnì sjednává centrála 
pojistitele formou odchylného ujednání.

-

-
ných podmínek

-

Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:

 

Výklad pojmù:

Funkèní oplocení � se rozumí oplocení, které má ve v�ech místech min. vý�ku 
180 cm s maximálními velikostmi ocelových ok 6 x 6 cm a pøípadnou vrcholovou 

-
ry oplocení musí být pevnì ukotvené/zabetonované do zemì, jejich ukotvení 

Vrcholová ochrana funkèního oplocení � jedná se o ochranu na vrcholu 
zdi èi plotu. Mezi takovou ochranu patøí konstrukce z ostnatých drátù, kon-

Vrata � vrata musí vykazovat min. stejné parametry jako funkèní oplocení  

Pøilehlé konstrukce � pøilehlými konstrukcemi se rozumí venkovní schodi�tì, 

Vchodové dveøe typu 1 � dveøní køídlo musí být v dobrém technickém stavu, 
 

o min. tl. 0,7 mm osazené v pevném rámu s jekly a dostateènì tuhé proti ohybu 
2 nebo v jejich 

být døevìná, plastová nebo kovová v dobrém technickém stavu, pevnì spojená  

Vchodové dveøe typu 2 -
dové dveøe typu 1, ale pokud jejich prosklené plochy mají celkovou plo-

2, pak musí být zabezpeèené bezpeènostním sklem 
 

a souèasnì musí být dveøní køídlo zabezpeèené proti vysazení. 

-
 

nebo dle ÈSN EN 1627.

-
øen min. ètyømi stavítky, která jsou ovládána jednostranným ozubeným klíèem.

 � je komplet, který se skládá ze tøí prvkù: 

-

normy ÈSN P ENV 1627 nebo ÈSN EN 1627.

Jiné uzamykací zaøízení � mající osvìdèení podle ÈSN P ENV 1627 nebo ÈSN 
EN 1627 minimálnì 3. bezpeènostní tøídy.

-
je bezpeènostní tøídu uvedenou u konkrétního limitu  pojistného 

Pøídavný bezpeènostní zámek � je dal�í zámek, kterým jsou vchodové dveøe 

-

 
a odvrtání. Tento zámek má zajistit dveøní køídlo rozvorami do dvou stran.      

zámek má zajistit dveøní køídlo rozvorami do tøí stran. 

 � jedná se o bezpeènostní závoru, 

2

dvìma bezpeènostními visacími zámky v bezpeènostní tøídì 2.
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stranì skla dle návodu výrobce.

EN 1627.

-

EN 1627, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní strany demontovat pouze 

køídla na stranì závìsù.

zárubnì.

Zabezpeèení proti vyháèkování
zástrèí pevné poloviny dvoukøídlých dveøí jejich uzamèením, pøi�roubováním 
nebo pøekrytím apod.

Uzavøená kabela nebo kuføík � musí být opatøena min. jedním uzávìrem nebo 
zámkem a nesmí být zhotoven z látky, silonu a obdobných mìkkých materiálù.

� speciálnì urèený pro pøepravu penìz a cenností, vyba-
vený zvukovým, kouøovým, paralyzujícím nebo obdobným zaøízením, které se uve-

 � je zamykatelná bezpeènostní ledvinka. Pøední, zadní 

proøíznutí, opasek musí být zesílený ocelovým lankem, odolný proti pøeseknutí. 

prostorem na stranì bøicha.

-

 
-
 

není stanoveno èetnìji, musí být min. jednou za rok provedena proka-
zatelným zpùsobem komplexní kontrola PZTS vè. jeho funkèní zkou�ky 
výrobcem nebo jím povìøenou servisní organizací. Rozmístìní a kombi-
nace èidel PZTS musí být provedeny tak, aby spolehlivì registrova-
ly osobu, která jakýmkoliv zpùsobem vnikla do zabezpeèeného prostoru 
nebo jej naru�ila. V pøípadì napadení místa poji�tìní nebo PZTS musí 

min. kategorii 3 dle normy ÈSN 334590 � Zaøízení elektrické zabezpeèovací 
signalizace a dále podle ÈSN a právních pøedpisù souvisejících s citovanou ÈSN, 

-

hlá�ení od PZTS/EZS o naru�ení zabezpeèených prostor, dále zobrazuje, vyhod-

-

Pøípadné pøekroèení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení mezi ni-

dle platné legislativy ÈR.

Fyzická ostraha � fyzickou ostrahou se rozumí osoba star�í 18 let, která musí 
být psychicky a fyzicky zdatná, trestnì bezúhonná a odbornì pøipravena pro 

-
chotropních látek.  Fyzická ostraha musí být vybavena ochranným prostøedkem 

-

èlenù fyzické ostrahy, pak v�ichni musí být vybaveni radiostanicí � vysílaèkou 
pro vzájemné dorozumívání. Ostraha musí vykonávat nepravidelnì pochùzky  
v místì poji�tìní nejménì 1 x za 120 minut, o kterých musí být prokazatelným 

Krátká palná zbraò

-

obdobným zahranièním certifikaèním orgánem a na základì zkou�ek provedených 
-

ním do pøíslu�né bezpeènostní tøídy podle ÈSN P ENV 1627 nebo ÈSN EN 1627.  
Na základì ustanovení pøíslu�ných norem a certifikaèních pravidel musí být cer-
tifikované výrobky oznaèovány certifikaèními �títky a znaèkami, které poskytují 
údaje o jejich bezpeènostní tøídì, technických parametrech a pøíslu�né doku-

pøíslu�ným certifikátem.

Seznam citovaných norem:

a metody zkou�ení odolnosti proti vloupání � Èást 1: 

ÈSN EN 356 Sklo ve stavebnictví � Zkou�ení a klasifikace odolnosti 
proti ruènì vedenému útoku

ÈSN P ENV 1627 Okna, dveøe, uzávìry � Odolnost proti násilnému vnik-

 
 

sifikace

ÈSN EN 50131-1 ed.2  Poplachové systémy � Poplachové zabezpeèovací  

 

ÈSN 334590 � Zaøízení elektrické zabezpeèovací signalizace

V�eobecné pojistné podmínky  
poji�tìní majetku pro pøípad po�kození nebo znièení skel

- zvlá�tní èást

 

Obsah: 

Úvodní ustanovení
Rozsah poji�tìní, pojistná nebezpeèí � èlánek 1
Pøedmìt poji�tìní � èlánek 2
Výluky z poji�tìní � èlánek 3  
Pojistná hodnota, pojistná èástka � èlánek 4 
Výpoèet pojistného � èlánek 5
Pojistné plnìní � èlánek 6

Místo poji�tìní � èlánek 8
Podpoji�tìní, poji�tìní na první riziko � èlánek 9                 

Spoluúèast � èlánek 10
Povinnosti  pojistníka/poji�tìného/oprávnìné osoby � èlánek 11
Úprava vý�e pojistného � èlánek 12
Úèinnost � èlánek 13

Úvodní ustanovení 

Poji�tìní je upraveno touto zvlá�tní èástí pojistných podmínek, V�eobecnými 

souèást. 
Toto poji�tìní se sjednává jako poji�tìní �kodové.
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Poji�tìní se sjednává pro pøípad rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí, která 
není dále nebo v pojistné smlouvì vylouèena. 

a je nutná jeho výmìna.
                                                          

Pøedmìt poji�tìní 

tìchto skel. Poji�tìní se vztahuje i na nalepené snímaèe zabezpeèovacích zaøí-

skla a pokud byly po�kozeny nebo znièeny v pøímé souvislosti s po�kozením èi 

2. Pokud je tak v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno,  poji�tìní se vztahuje 
i na sklenìné pøedmìty umístìné vnì budovy jako napø. reklamní tabule  
a firemní �títy vèetnì jejich elektrické instalace a nosné konstrukce a dále 

3. Je-li sjednáno poji�tìní souboru skel, poji�tìní se vztahuje i na skla, která 
se stala souèástí poji�tìného souboru. Na skla, která pøestala být souèástí 
poji�tìného souboru se poji�tìní nevztahuje.

                                                    

Výluky z poji�tìní

se vyskytují i na jiných místech v pojistných podmínkách a pojistné 

1.  Poji�tìní se nevztahuje na :

2.  Pokud není ujednáno jinak, poji�tìní se bez ohledu na spolupùso-
bící pøíèiny nevztahuje na : 

-

vzpoury, vzbouøení, srocení, stávky, výluky, obèanských nepokojù, 
odboje, vojenské èi uzurpované moci, stanného práva, výjimeèného 
stavu, jednání skupiny osob se zlým úmyslem, èinu lidí jednajících 
pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení 
pro vojenské úèely, znièení nebo po�kození z pokynu vlády vlády 
pùsobící de jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;

-
plývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených 
ze strany orgánù veøejné správy;    

-
ho , jeho zástupce, osoby kterou poji�tìný povìøil péèí o poji�tìné 
vìci, nebo ostrahou místa poji�tìní, osoby poji�tìnému blízké 

 
pøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s jakýmkoli 

nebo na jakékoli èásti takové �kody nebo výdaje mohla mít podíl  

nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úèinkem 

                                                       

Pojistná hodnota, pojistná èástka 

1.  Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu a je nejvy��í hranicí plnìní 
pojistitele. 

2.  Pojistnou hodnotou skel je jejich nová cena, vèetnì nákladù na zasklení.

Výpoèet pojistného
                                                              
1.  Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek nebo limitù plnìní pro 

2.  Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.

Pojistné plnìní
    
1.  Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepøedvídaná vìcná �koda na 

poji�tìné vìci, se kterou je podle tìchto pojistných podmínek spojena 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnìní. 

2.  Oprávnìná osoba má právo, aby jí pojistitel vyplatil èástku za opravu po-
�kozené vìci nebo èástku za poøízení nové vìci stejné nebo srovnatelné, 
stejného druhu a úèelu v dobì bezprostøednì pøed pojistnou událostí.

po�kozené nebo znièené vìci, nouzového zasklení nebo zabednìní, maxi-
málnì v�ak do vý�e ceny pøedmìtu poji�tìní. 

4.  Zbytky po�kozené nebo znièené vìci zùstávají ve vlastnictví pojistníka/
poji�tìného a jejich hodnota se odeèítá od pojistného plnìní.                                                                           

Zachraòovací náklady

-
ních pøi odklízení po�kozeného poji�tìného majetku nebo jeho zbytkù. 

-

 -

-

 

Místo poji�tìní

1.  Místem poji�tìní je místo uvedené v pojistné smlouvì. 
2.  Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst poji�tìní, vztahuje se po-

ji�tìní na v�echna tato místa poji�tìní.
3.  Poji�tìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Èeské 

republiky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.

Podpoji�tìní, poji�tìní na první riziko                 

k vý�i �kody ve stejném pomìru, jako pojistná èástka k pojistné hodnotì.
2.  Poji�tìní lze sjednat i na první riziko. V tomto pøípadì je pojistná 

plnìní  ze v�ech pojistných událostí v prùbìhu jednoho pojistného 
-

3.  Do�lo-li v prùbìhu jednoho pojistného období v dùsledku pojistného plnì-

pojistnou èástku do její pùvodní vý�e opìt obnovit doplacením pojistného.                              

Spoluúèast

2.  
3.  V pojistné smlouvì lze sjednat jiné formy spoluúèasti pro jednotlivé poji�-

                              

1.   Vedle povinností stanovených v obecné èásti pojistných podmínek jsou 
povinni: 

-
 

a dal�í povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì;
-

peèí u jiného pojistitele, a sdìlit jeho obchodní název a vý�i pojistné èástky.
2.  Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimì-

3.  V pøípadì vzniku pojistné události jsou povinni:
-

ností nasvìdèujících spáchání trestného èinu;

není nutné k odvrácení nebo zmírnìní následkù �kody nebo v rozporu s 
obecným zájmem;    

znièených a ztracených vìcí.
    

Úprava vý�e pojistného

upravit vý�i pojistného v pøípadech:
-  kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní 

pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho 

-  kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù k ohro-

                       

Úèinnost    

Tyto V�eobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1.2014.                                     
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Úvodní ustanovení 
Èlánek 1 �  Rozsah poji�tìní, pojistná nebezpeèí
Èlánek 2  �  Pøedmìt poji�tìní
Èlánek 3  �  Výluky z poji�tìní

Èlánek 5  �  Místo poji�tìní
Èlánek 6  �  Pojistná hodnota, pojistná èástka
Èlánek 7  �  Podpoji�tìní 
Èlánek 8  �  Výpoèet pojistného  
Èlánek 9  �  Pojistné plnìní 
Èlánek 10 �  Spoluúèast
Èlánek 11 �  Povinnosti pojistníka /poji�tìného/oprávnìné osoby
Èlánek 12 � Úprava vý�e pojistného
Èlánek 13 �  Výklad pojmù
Èlánek 14 �  Úèinnost

Úvodní ustanovení       

Poji�tìní je upraveno touto zvlá�tní èástí pojistných podmínek a V�e-
 

Toto poji�tìní se sjednává jako poji�tìní �kodové.

 

-
koli nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo pojistné 
smlouvì vylouèena.

2.  Poji�tìní se vztahuje pouze na pøípad takového po�kození poji�-

Pøedmìt poji�tìní

1.  Poji�tìní se sjednává pro jednotlivá ve smlouvì uvedená elektronická zaøí-
zení nebo  soubor tìchto vìcí/zaøízení, která byla v dobì sjednání poji�tìní  
v øádném provozuschopném stavu a byla odbornì instalována / uvedena do 
provozu v souladu s pøedpisy výrobce, pøípadnì platnými právními pøedpisy. 
Není-li ujednáno jinak, pøedmìtem poji�tìní nejsou zaøízení pevnì instalo-
vaná ve vozidle.

 Na pøíslu�enství a výbavu zaøízení se poji�tìní elektroniky vztahuje jen, pokud 
-

no a pojistná hodnota pøíslu�enství/výbavy byla zahrnuta do pojistné èástky 
zaøízení.

2. Není-li ujednáno jinak, jsou pøedmìtem poji�tìní elektroniky zaøízení vlastnì-

3. 
-

Stáøí jednotlivé vìci je dáno datem jejího prvního uvedení do 

4. Poji�tìní se nevztahuje na po�kození nebo znièení :
-

  èinných médií, chladicích èi jiných pomocných látek;
 akumulátorových baterií, elektrochemických èlánkù, fotoèlánkù 

  sklenìných dílù a èástí, náøadí a nástrojù v�eho druhu;

5. Není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak, poji�tìní se nevztahuje 
na:

 základy a podstavce zaøízení;      
   programové vybavení;

  
Výluky z poji�tìní 
�kody se mohou uplatnit  i dal�í výluky/omezení, které tyto pojistné podmínky ve 

                                      
1.   Pokud není ujednáno jinak, poji�tìní se bez ohledu na spolupùsobící 

pøíèiny nevztahuje na:                            
 �kody vzniklé v dùsledku války, invaze, èinnosti zahranièního nepøí-

vzpoury, vzbouøení, srocení, stávky, výluky, obèanských nepokojù, 
odboje, vojenské èi uzurpované moci, stanného práva, výjimeèného 
stavu, jednání skupiny osob se zlým úmyslem, èinu lidí jednajících 

V�eobecné pojistné podmínky  
poji�tìní pro pøípad po�kození nebo znièení elektronických zaøízení 

� zvlá�tní èást �

 

pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro 
vojenské úèely, znièení nebo po�kození z pokynu vlády pùsobící de 
jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;

  �kody vzniklé v dùsledku trvalého nebo doèasného vyvlastnìní vy-
plývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených ze 
strany orgánù veøejné správy;

 �kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
 �kody èi jiné újmy zpùsobené pøímo èi nepøímo azbestem nebo 

materiálem obsahujícím azbest èi formaldehydem;
  �kody vzniklé v dùsledku úmyslu nebo vìdomé nedbalosti poji�tì-

ného, jeho zástupce, osoby, kterou poji�tìný povìøil péèí o poji�tìné 
vìci nebo ostrahou místa poji�tìní ani osoby poji�tìnému blízké;  

 odpovìdnost, újmu, �kodu ani na jakékoliv výdaje pøímo nebo ne-
pøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s jakýmkoli 

nebo na jakékoli èásti takové újmy, �kody nebo výdaje mohla mít po-
díl i jiná pøíèina; pro úèely této výluky se teroristickým aktem rozumí 

vèetnì zámìru ovlivnit jakoukoliv vládu nebo uvést veøejnost èi kte-
roukoliv její èást do stavu obav;

 �kody vzniklé v dùsledku po�kození nebo znièení poji�tìné vì-
 

nebo zøícením osádkou obsazeného letícího tìlesa, jeho èástí nebo 
nákladem, dále rázovou vlnou zpùsobenou letem nadzvukového  
letadla v dùsledku pøekonání rychlosti zvuku, kouøem, nárazem 
silnièního vozidla, dále vichøicí, krupobitím èi jinými povìtrnostní-
mi vlivy, zøícením budov, sesuvem èi poklesem pùdy, zøícením skal  

snìhu nebo námrazy, záplavou, povodní,  zemìtøesením, výbuchem 
sopky, vodou z vodovodního zaøízení (pro výklad tìchto z poji�tìní 

-

-
ním, ztrátou, zpronevìrou, podvodem, zatajením èi neoprávnìným 

nebo úplnou nefunkènost poji�tìného zaøízení; na následné vìcné 
�kody na zaøízení vyplývající z tìchto primárních vnitøních poruch se 

2.  Z poji�tìní nevzniká právo na plnìní za jakékoliv �kody èi zvìt�ení 
rozsahu �kody pøímo nebo nepøímo vzniklé následkem :

 vady, kterou mìlo zaøízení v dobì uzavøení poji�tìní a která byla ne-
bo mìla a mohla být  známa pojistníkovi èi poji�tìnému, jeho zmoc-
nìncùm èi zástupcùm bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli;                    

 zastavení nebo pøeru�ení provozu zaøízení a z toho vzniklých ztrát 
-

3.  Z poji�tìní dále nevzniká právo na plnìní za �kody zpùsobené:
 trvalým pùsobením chemických, biologických, teplotních, mechanic-

kých a elektrických vlivù, zneèi�tìním, postupným stárnutím, provo-
zem nebo pøirozeným opotøebením, korozí, erozí;

 dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, který je podle 
zákona nebo smlouvy za �kody odpovìdný;

  poèítaèovým virem èi podobnì �kodlivým programem, hackerským 
útokem èi jakýmkoli jiným kybernetickým rizikem;

Zachraòovací náklady

-

pøi odklizení po�kozeného poji�tìného majetku nebo zbytkù.
 

pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.                                                   

Místo poji�tìní

1.  Místem poji�tìní je místo uvedené v pojistné smlouvì.
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2.  Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst poji�tìní, vztahuje se poji�tìní 
na v�echna tato místa poji�tìní.

-
ho odkladu. 

4.  Poji�tìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou v místì poji�tìní na 
území Èeské republiky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.

Pojistná hodnota, pojistná èástka

1.  Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu poji�tìné vìci a je horní hranicí 
pojistného plnìní pojistitele za jednu a v�echny pojistné události nastalé  
v pojistné dobì.

pojistník.                                          
2.  Poji�tìní lze sjednat na :    

nového zaøízení stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu, vèetnì 

nebo jiného znehodnocení zaøízení. 

Podpoji�tìní 

její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnìní, které je k vý�i �kody ve 
stejném pomìru, jako je pojistná èástka k pojistné hodnotì. 

Výpoèet pojistného 

1.  Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek pro jednotlivé poji�tìné 

2.  Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.

Pojistné plnìní 

1.  Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepøedvídaná vìcná �koda na 
poji�tìné vìci, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 
plnìní. 

2.  Bylo-li poji�tìné zaøízení po�kozeno resp. znièeno, vzniká oprávnìné osobì 
právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvì stanoveno jinak, aby jí pojis-
titel vyplatil:

-
ku za poøízení zaøízení stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu 

pøevý�it plnìní, které by bylo poskytnuto v pøípadì znièení vìci. Zároveò 
 

èástku za poøízení nového zaøízení stejného nebo srovnatelného druhu, 

s odeètením èástky odpovídající míøe opotøebení èi znehodnocení zaøízení  

ve výpoètu pojistného plnìní bude zohlednìno i pøípadné zhodnocení 
-

vaného opravou pøitom nesmí pøevý�it plnìní, které by bylo poskytnuto  
v pøípadì znièení vìci. -
ném pøípadì nepøekroèí èasovou cenu vìci v dobì bezprostøednì 

3.  Pojistitel poskytne pojistné plnìní v mìnì Èeské republiky, pokud nerozhod-

4.   Pokud opravu po�kozeného zaøízení provádí sám poji�tìný, uhradí  pojistitel 
cenu materiálu a náhradních dílù, hodnotu práce, která byla pøímo vynalo-

maximálnì v�ak cenu opravy provádìné specializovanou opravnou.

na dopravu do opravny a zpìt, vè. celních poplatkù souèástí poskytovaného 

pojistné èástky.
-

roky jsou souèástí celkových nákladù na opravu a nezvy�ují celkové pojistné 
plnìní pojistitele.

7.  Jakékoliv zvlá�tní výdaje, tj. výdaje za pøesèasovou práci, práci v noci, ve 
dnech pracovního volna a klidu, expresní pøíplatky, letecké dodávky náhrad-
ních dílù èi cestovní náklady technikù a expertù ze zahranièí budou hrazeny 
pouze tehdy, bylo-li to ve smlouvì výslovnì ujednáno, nebo pokud po jejich 

8.  Tímto poji�tìním elektroniky nejsou kryty náklady na jakékoliv zmìny zaøíze-

a kontroly.    
-
 

k tomu úèelu nezbytných dokladù, potvrzujících vý�i �kody.   
10.  V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení èásti 

11.  Pokud je vìc poji�tìna na novou cenu, poskytne pojistitel plnìní ve 
-

tìný provede opravu èi  nové poøízení vìci stejného druhu a kvality 
do 12 mìsícù od pojistné události; jinak bude poskytnuto plnìní ve 

Spoluúèast

2.  Spoluúèast sjednaná ve smlouvì se odeèítá od pojistného plnìní.
3.  V pojistné smlouvì lze sjednat jiné formy a vý�e spoluúèasti pro jednotlivé 

    

1. Vedle povinností stanovených v èl.7 obecné èásti pojistných podmínek 

a bezpeènostní, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v pojistných podmínkách 
a dal�í povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì èi dokumentech 
tvoøících její nedílnou souèást; 

èinnosti; 
2.  Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimìøená 

3.  V rámci pøedcházejících ustanovení tohoto èlánku  jsou mj. povinni:
-

poji�tìného zaøízení;

k této èinnosti patøiènou kvalifikaci èi oprávnìní; pokud nejsou kvalifikace èi 

obsluhu, øízení nebo ovládání daného zaøízení za�kolena.
4.  V pøípadì vzniku pojistné události jsou dále povinni:

nasvìdèujících spáchání trestného èinu;

znièené nebo po�kozené vìci na písemný pokyn pojistitele, a to nejdéle do 
doby 30 dnù od nahlá�ení �kodné události, pokud z bezpeènostních, hygie-

-
váním zbytkù zaèít neprodlenì èi døíve;

 

Èeské republiky, pøípadnì cizího státu; v rámci �etøení pojistitele jsou povinni 

 
a vypoøádání;

-
dy nebo jiného obdobného práva, které podle obecnì závazných právních 
pøedpisù pøechází na pojistitele.

Úprava vý�e pojistného

vý�i  pojistného v pøípadech:
-  kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní pojis-

titele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho organizaè-

-
ní splnitelnosti závazkù pojistitele nebo 

-
-

tistický úøad, pokud za sledované období tento rùst èiní více  

                                                  

Výklad pojmù

Pro úèely poji�tìní elektroniky platí následující výkladová ustanovení:

informace, která nejsou integrální souèástí poji�tìného zaøízení.
2.  Po�kozením zaøízení se rozumí zmìna stavu zaøízení, kterou lze objektivnì 

-
vídající èasové cenì zaøízení v dobì bezprostøednì pøed vznikem pojistné 
události.  

3.  Provozuschopný stav je takový stav zaøízení, ve kterém je toto po  úspì�nì 
dokonèeném  pøejímacím testu a zku�ebním provozu schopno plnit urèené 

dokumentací.
4.  Pøíslu�enstvím zaøízení jsou pomocná zaøízení, pomocné pøístroje a prostøed-

ky, které jsou po technické stránce nezbytné pro èinnost zaøízení podle jeho 

5.  Soubor vìcí/zaøízení je tvoøen vìcmi stejné/obdobné povahy/charakteru èi 
-
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fikovány v pojistné smlovì . Není-li uvedeno jinak, patøí do souboru v�echny 
vìci dané povahy/charakteru èi úèelu. Je-li sjednáno poji�tìní souboru, 
vztahuje se poji�tìní i na vìci, které se staly souèástí poji�tìného souboru 
po uzavøení pojistné smlouvy. Vìci, které pøestaly být souèástí poji�tìného 
souboru, poji�tìny nejsou.

zpùsobilosti, provozuschopnosti, hospodárnosti a bezpeènosti provozu zaøí-
zení. Tyto èinnosti spoèívají zejména v pravidelných prohlídkách v termínech 
doporuèených výrobcem zaøízení, dále  v o�etøování, seøizování,  vèasné 
výmìnì opotøebených dílù, a to v souladu s platnými právními a technickými 
pøedpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem, distributorem èi 
servisní organizací.

7.  Výbavou se rozumí základní výbava dodávaná  k danému typu zaøízení 

vybavení.
8.  Znièením zaøízení se rozumí zmìna stavu zaøízení, kterou nelze objektivnì od-

opravou, ale náklady na takovou opravu by pøesáhly èasovou cenu zaøízení  
v dobì bezprostøednì pøed pojistnou událostí.

Úèinnost 

Tyto V�eobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1. 2014.

V�eobecné pojistné podmínky  
poji�tìní pro pøípad po�kození

nebo znièení strojù a strojních zaøízení  
� zvlá�tní èást �
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Úvodní ustanovení

Poji�tìní je upraveno touto zvlá�tní èástí pojistných podmínek a V�eobecnými 

Toto poji�tìní se sjednává jako poji�tìní �kodové.

 

nebo pojistné smlouvì vylouèena.
2.  Pokud je tak v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno, poji�tìní se vztahuje 

poji�tìných strojù v rozsahu poji�tìní uvedeném ve V�eobecných pojistných 
podmínkách poji�tìní pro pøípad po�kození nebo znièení elektronických zaøí-

3.  Poji�tìní se vztahuje pouze na pøípad takového po�kození nebo zni-

                                                         

Pøedmìt poji�tìní                                          

1.  Poji�tìní se sjednává pro jednotlivé ve smlouvì uvedené stroje, popø.soubor 
tìchto strojù, které byly pøi sjednání poji�tìní v øádném provozuschopném 
stavu a byly odbornì instalovány / uvedeny do provozu v souladu s pøedpisy 
výrobce, pøípadnì platnými právními pøedpisy.  Na pøíslu�enství a výbavu 

výbavy byla zahrnuta do pojistné èástky stroje.
2. Není-li ujednáno jinak, jsou pøedmìtem poji�tìní stroje vlastnìné èi spolu-

3. -

 Stáøí jednotlivé vìci je dáno datem jejího prvního uvedení 

4. 
uvedených strojních souèástech, dílech, nástrojích, èástech stroje  
a médiích, pokud k jejich po�kození nedo�lo v pøímé souvislosti  

-

 souèásti, které se pravidelnì vymìòují pro opotøebení nebo stárnutí 

  souèásti ze skla, porcelánu a keramiky;

-

   akumulátorové baterie, elektrochemické èlánky, fotoèlánky, kataly-

5. Není-li ujednáno jinak, pøedmìtem poji�tìní dále nejsou následující 
zaøízení:

  motorová a pøípojná vozidla s pøidìlenou registraèní znaèkou s vý-
jimkou pracovních strojù samojízdných èi pøípojných;

 lodì a letadla;
 kolejová vozidla;
  ruèní náøadí s elektrickým, pneumatickým nebo spalovacím pohonem 

 tunelovací stroje, dùlní mechanismy, pece, plynové turbíny, vìtrné 

6. Není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak, poji�tìní se nevztahuje 
na:    

  základy stroje a podstavce;  

                                                                                                  

Výluky z poji�tìní 
�kody se mohou uplatnit  i dal�í výluky/omezení, které tyto pojistné podmínky ve 

1. Pokud není ujednáno jinak, poji�tìní se bez ohledu na spolupùsobící 
pøíèiny nevztahuje na :    

 �kody vzniklé v dùsledku války, invaze, èinnosti zahranièního nepøí-

vzpoury, vzbouøení, srocení, stávky, výluky, obèanských nepokojù, 
odboje, vojenské èi uzurpované moci, stanného práva, výjimeèného 
stavu, jednání skupiny osob se zlým úmyslem, èinu lidí jednajících 
pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro 
vojenské úèely, znièení nebo po�kození z pokynu vlády pùsobící de 
jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;                                                                                             

  �kody vzniklé v dùsledku trvalého nebo doèasného vyvlastnìní vy-
plývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených ze 
strany orgánù veøejné správy;    

 �kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
 �kody èi jiné újmy zpùsobené pøímo èi nepøímo azbestem nebo ma-

teriálem obsahujícím azbest èi formaldehydem;
 �kody vzniklé v dùsledku úmyslu nebo vìdomé nedbalosti poji�tì-

ného, jeho zástupce, osoby, kterou poji�tìný povìøil péèí o poji�tìné 
vìci nebo ostrahou místa poji�tìní èi osoby poji�tìnému blízké; v pøí-

 odpovìdnost, újmu, �kodu ani na jakékoliv výdaje pøímo nebo ne-
pøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s jakýmkoli 

nebo na jakékoli èásti takové újmy, �kody nebo výdaje mohla mít 
podíl i jiná pøíèina;  pro úèely této výluky se teroristickým aktem ro-

osob konají samostatnì nebo ve spojení s jakoukoli organizací èi 
-

hnutky vèetnì zámìru ovlivnit jakoukoliv vládu nebo uvést veøejnost 
èi kteroukoliv její èást do stavu obav;

 �kody vzniklé v dùsledku po�kození nebo znièení poji�tìné vìci po-

nárazem nebo zøícením osádkou obsazeného letícího tìlesa, jeho 
èástí nebo nákladem,  dále rázovou vlnou zpùsobenou letem nad-
zvukového letadla v dùsledku pøekonání rychlosti  zvuku, kouøem, 
nárazem silnièního vozidla, dále vichøicí, krupobitím èi jinými povì-
trnostními vlivy, zøícením budov, sesuvem èi poklesem pùdy, zøíce-

-
nou, tíhou snìhu nebo námrazy, záplavou, povodní, zemìtøesením, 
výbuchem sopky, vodou z vodovodního  zaøízení (pro výklad tìchto  

-
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-

 poèítaèovým virem, èi podobnì �kodlivým programem, hackerským 
útokem èi jiným kybernetickým rizikem, elektronickým pøenosem èi 

2.  Z tohoto poji�tìní nevzniká nárok na pojistné plnìní za jakékoliv 
�kody èi zvìt�ení rozsahu �kody pøímo èi nepøímo vzniklé následkem:

 vady, kterou mìl stroj v dobì uzavøení poji�tìní a která byla nebo 
mìla a mohla  být známa pojistníkovi èi poji�tìnému, jeho zmocnìn-
cùm èi zástupcùm bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli;

  zastavení nebo pøeru�ení provozu zaøízení a z toho vzniklých ztrát 
-

3.  Z poji�tìní dále nevzniká právo na plnìní za �kody zpùsobené:    
  trvalým pùsobením chemických, biologických, teplotních, mecha-

nických a elektrických vlivù, postupným stárnutím, provozem nebo 
-

ním kotelního kamene a jiných usazenin, únavou materiálu, mecha-
nickým po�krábáním lakovaných a le�tìných ploch;   

 dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, který je podle 
zákona nebo smlouvy za �kody odpovìdný;  

  uvedením do provozu po �kodì pøed ukonèením øádné opravy  
a zkou�ek;   

 na stroji pøi tuneláøských pracích a pracích v podzemí èi pøi provádì-
ní odstøelu na místì  poji�tìní;     

                                                  

Zachraòovací náklady                                                                                                                                                                                                                                               

pøi odklízení po�kozeného poji�tìného majetku nebo jeho zbytkù.
 

pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
 

Místo poji�tìní

1.  Místem poji�tìní je místo uvedené v pojistné smlouvì.
2.  Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst poji�tìní, vztahuje se poji�tìní 

na v�echna tato místa poji�tìní.

-

4.  Poji�tìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou v místì poji�tìní na 
území Èeské republiky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.  

Pojistná hodnota, pojistná èástka   

1.  Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu poji�tìné vìci a je horní hranicí 
pojistného plnìní pojistitele za jednu a v�echny pojistné události nastalé  
v pojistné dobì.

-

2.  Poji�tìní lze sjednat na :   

nového stroje stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu, vèetnì 

nebo jiného znehodnocení stroje. 

Podpoji�tìní
 

její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnìní, které je k vý�i �kody ve 
stejném pomìru, jako je pojistná èástka k pojistné hodnotì.

Výpoèet pojistného  

1.  Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek pro jednotlivé poji�tìné 

2.  Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.
                          

Pojistné plnìní

1.  Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepøedvídaná vìcná �koda na 
poji�tìné vìci, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 
plnìní.

2.  Bylo-li poji�tìné strojní zaøízení po�kozeno resp. znièeno, vzniká oprávnìné 
osobì právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvì stanoveno jinak, aby jí 
pojistitel vyplatil:

za poøízení zaøízení stejného  nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu  

pøevý�it plnìní, které by bylo poskytnuto v pøípadì znièení vìci. Zároveò 

èástku za poøízení nového zaøízení stejného nebo srovnatelného druhu, 

s odeètením èástky odpovídající míøe opotøebení èi znehodnocení zaøízení  

výpoètu pojistného plnìní bude zohlednìno i pøípadné zhodnocení zaøízení, 
-

vou pøitom nesmí pøevý�it plnìní, které by bylo poskytnuto v pøípadì znièení 
vìci. -

3.  Pojistitel poskytne pojistné plnìní v mìnì Èeské republiky, pokud nerozhod-

4.  Pokud opravu po�kozeného stroje provádí sám poji�tìný, uhradí pojistitel ce-

za úèelem jeho opravy, maximálnì v�ak cenu opravy provádìné specializova-
nou opravnou.           

dopravu do opravny a zpìt, vè. celních poplatkù souèástí poskytovaného 

pojistné èástky.
-

roky jsou souèástí celkových nákladù na opravu a nezvy�ují celkové pojistné 
plnìní pojistitele.

7.  Jakékoliv zvlá�tní výdaje, tj. výdaje za pøesèasovou práci, práci v noci, ve dnech 
pracovního volna a klidu, expresní pøíplatky, letecké dodávky náhradních dílù 
èi cestovní náklady technikù a expertù ze zahranièí budou hrazeny pouze teh-

8.  Tímto poji�tìním strojù nejsou kryty náklady na jakékoliv zmìny stroje, 
 

a kontroly.

nezbytných dokladù, potvrzujících vý�i �kody.
10.  V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení èásti ne-

11.  Pokud je vìc poji�tìna na novou cenu, poskytne pojistitel plnìní ve 
-

tìný provede opravu èi poøízení vìci stejného druhu a kvality do 12 
mìsícù od pojistné události; jinak bude poskytnuto plnìní ve smyslu 

Spoluúèast                                                   

2.  Spoluúèast sjednaná ve smlouvì se odeèítá od pojistného plnìní.
3.  V pojistné smlouvì lze sjednat jiné formy a vý�e spoluúèasti pro jednotlivé 

1. Vedle povinností stanovených v èl. 7 obecné èásti pojistných podmínek 

a bezpeènostní, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v pojistných podmínkách 
a dal�í povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì èi dokumentech 
tvoøících její nedílnou souèást; 

èinnosti.      
2.  Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimìøená 

3.  V rámci pøedcházejících ustanovení tohoto èlánku  jsou mj. povinni:

poji�tìného stroje;
 

k této èinnosti patøiènou kvalifikaci èi oprávnìní; pokud nejsou kvalifikace èi 

obsluhu, øízení nebo ovládání daného zaøízení za�kolena.
4.  V pøípadì vzniku pojistné události jsou dále povinni:        

nasvìdèujících spáchání trestného èinu;       
 

znièené nebo po�kozené vìci na písemný pokyn pojistitele, a to nejdéle do 
doby 30 dnù od nahlá�ení �kodné události, pokud z bezpeènostních, hygie-

-
váním zbytkù zaèít neprodlenì èi døíve; 
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Èeské republiky, pøípadnì cizího státu; v rámci �etøení pojistitele jsou povinni 

 
a vypoøádání;

-
dy nebo jiného obdobného práva, které podle obecnì závazných právních 
pøedpisù pøechází na pojistitele.

Úprava vý�e pojistného

vý�i pojistného v pøípadech:
-  kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní pojis-

titele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho organizaè-

-
ní splnitelnosti závazkù pojistitele nebo 

                                                   

Výklad pojmù

Pro úèely poji�tìní strojù platí následující výkladová ustanovení:
1. Fyzikální výbuch je zpùsoben zmìnou fyzikálních parametrù nad po- 

volenou mez, která má za následek zvý�ení tlaku uvnitø zaøízení na takovou 

2. Po�kozením stroje se rozumí zmìna stavu stroje, kterou lze objektivnì odstra-

èasové cenì stroje v dobì bezprostøednì pøed vznikem pojistné události.    
3.  Provozuschopný stav je takový stav stroje, ve kterém je tento po úspì�nì 

dokonèeném  pøejímacím testu a zku�ebním provozu schopen plnit urèené 

dokumentací.
4.  Pøíslu�enstvím stroje jsou pomocná zaøízení, pomocné pøístroje a prostøedky 

se strojem spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro èinnost stro-

vybavení.  
5.   Soubor vìcí/strojù je tvoøen vìcmi stejné/obdobné povahy/charakteru èi úèe-

-
vány v pojistné smlovì . Není-li uvedeno jinak, patøí do souboru v�echny vìci 
dané povahy/charakteru èi úèelu. Je-li sjednáno poji�tìní souboru, vztahuje 
se poji�tìní i na vìci, které se staly souèástí poji�tìného souboru po uzavøení 
pojistné smlouvy. Vìci, které pøestaly být souèástí poji�tìného souboru, poji�-
tìny nejsou.

zpùsobilosti, provozuschopnosti, hospodárnosti a bezpeènosti provozu stro-
je. Tyto èinnosti spoèívají zejména v pravidelných prohlídkách v termínech 
doporuèených výrobcem stroje, dále v o�etøování, seøizování, respektování 
termínù mazacích plánù a vèasné výmìnì opotøebených dílù, a to v souladu 
s platnými právními a technickými pøedpisy, ustanoveními nebo pokyny da-
nými výrobcem, distributorem èi servisní organizací.

7.  Výbavou se rozumí základní výbava dodávaná  k danému typu stroje výrob-

8. Znièením stroje se rozumí zmìna stavu stroje, kterou nelze objektivnì odstra-

ale náklady na takovou opravu by pøesáhly èasovou cenu stroje v dobì bez-
prostøednì pøed pojistnou událostí.

Úèinnost 

Tyto V�eobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1. 2014.
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