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Èlánek 1
Úvodní ustanovení
6RXNURPpSRMLÆWQtNWHUp81,4$SRMLÆËRYQDDV GiOHMHQÅSRMLVWLWHO´ X]DYtUi
se zájemcem o pojištìní, se øídí právním øádem Èeské republiky. Platí pro
Q ]iNRQ R SRMLÆËRYQLFWYt D SÀtVOXÆQi XVWDQRYHQt REmDQVNpKR ]iNRQtNX W\WR
YÆHREHFQp SRMLVWQp SRGPtQN\ GiOH MHQ Å933´  ]YOiÆWQt miVW 933 GRSONRYp
SRMLVWQp SRGPtQN\ GiOH MHQ Å'33´  D SRMLVWQi VPORXYD 933 ]YOiÆWQt miVW
933'33DSRMLVWQiVPORXYDVSROHmQGiOHWDNpMHQÅ6POXYQtGRNXPHQW\´mL
MHGQRWOLYWDNpÅ6POXYQtGRNXPHQW´ 9SÀtSDGÎHQNWHUÛ]YÛÆHXYHGHQÛFK
Smluvních dokumentù obsahuje v souladu se zákonem odchylnou úpravu,
SODWtWRWRSRÀDGtVSHFLDOLW\~SUDY SRMLVWQiVPORXYD '33 ]YOiÆWQtmiVW
933 933

EÎQÛPSRMLVWQÛP pojistné stanovené za pojistné období,
pojistným obdobím èasové období dohodnuté v pojistné smlouvì, za
které se platí pojistné,
W 
jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou
bylo soukromé pojištìní sjednáno,
X  škodnou událostí skuteènost, ze které vznikla škoda a která by mohla
být dùvodem vzniku práva na pojistné plnìní,
Y  èasovou cenou cena, kterou mìla vìc bezprostøednì pøed pojistnou
XGiORVWtVWDQRYtVH]QRYpFHQ\YFLSÀLmHPÎVHSÀLKOtÎtNHVWXSQLRSRWÀHEHQt
QHER MLQpKR ]QHKRGQRFHQt DQHER N ]KRGQRFHQt YFL N QPXÎ GRÆOR MHMt
opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem,
Z  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 pojištìní,
\  èekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout
pojistné plnìní z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi,
]  pojištìním škodovým VRXNURPp SRMLÆWQt MHKRÎ ~mHOHP MH QiKUDGD
škody vzniklé v dùsledku pojistné události,
Î  pojištìním obnosovým VRXNURPp SRMLÆWQt MHKRÎ ~mHOHP MH ]tVNiQt
obnosu, tj. dohodnuté finanèní èástky v dùsledku pojistné události ve
výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody,
DD  nabídkou jakýkoli návrh na uzavøení pojistné smlouvy, obsahuje-li
SRGVWDWQpQiOHÎLWRVWLVPORXY\
DE  mìsícem období 30ti kalendáøních dní,
DF  sazebníkem poplatkùVH]QDP~KUDG]DVOXÎE\SRVN\WRYDQpSRMLVWLWHOHP
ve verzi platné v dobì sjednání pojistné smlouvy, který je zpøístupnìn na
webových stránkách pojistitele.
U 
V 

Èlánek 2
Všeobecná ustanovení

Èlánek 4
3RMLVWQi VPORXYD GRED WUYiQt SRMLÆWQt SRMLVWQp REGREt SÀHGEÎQp
pojištìní

2.1.

4.1.

2.2.

Na základì uzavøené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje vùèi
pojistníkovi v pøípadì vzniku pojistné události poskytnout mu nebo
WÀHWt RVRE RSUiYQQi RVRED  YH VMHGQDQpP UR]VDKX SRMLVWQp SOQQt
a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Pro právní jednání, týkající se vzniku, zmìny a zániku pojištìní, je tøeba písemné
IRUP\9HÆNHUp]PQ\PXVtEÛWSURYHGHQ\StVHPQMLQDNMVRXSRYDÎRYiQ\]D
QHSODWQp=DStVHPQRXIRUPXVHSRYDÎXMHYÛKUDGQSRGHSVDQÛGRNXPHQW
v papírové podobì. Pro oznámení události, se kterou ten, kdo se pokládá za
RSUiYQQRX RVREX VSRMXMH SRÎDGDYHN QD SRMLVWQp SOQQt D V Qt VRXYLVHMtFt
NRPXQLNDFLVHYÆDNStVHPQiIRUPDSRYDÎXMH]D]DFKRYDQRXLSÀLNRPXQLNDFL
prostøednictvím telefonického hovoru s call centrem pojistitele, zprávy sms, èi
emailu.

Èlánek 3
Vymezení pojmù
Pro úèely pojištìní se rozumí
D  nahodilou skuteèností VNXWHmQRVWNWHUiMHPRÎQiDXNWHUpQHQtMLVWp
zda v dobì trvání soukromého pojištìní vùbec nastane, nebo není známa
doba jejího vzniku,
E  pojistnou událostí QDKRGLOi VNXWHmQRVW EOtÎH R]QDmHQi Y SRMLVWQp
smlouvì nebo ve zvláštním právním pøedpisu, na který se pojistná
smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnìní,
F 
pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištìní sjednáno,
G 
zájemcem osoba, která má zájem o uzavøení pojistné smlouvy s pojistitelem,
H  úèastníkem soukromého pojištìní SRMLVWLWHO D SRMLVWQtN MDNRÎWR
VPOXYQtVWUDQ\DGiOHSRMLÆWQÛDNDÎGiGDOÆtRVREDNWHUp]HVRXNURPpKR
pojištìní vzniklo právo nebo povinnost,
I 
pojistitelemSUiYQLFNiRVREDNWHUiMHRSUiYQQDSURYR]RYDWSRMLÆËRYDFt
èinnost podle zvláštního zákona,
J 
pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavøela pojistnou smlouvu,
K  pojištìným RVRED QD MHMtÎ ÎLYRW ]GUDYt PDMHWHN RGSRYGQRVW QHER MLQp
hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištìní vztahuje,
L 
oprávnìnou osobou osoba, které v dùsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnìní,
M 
obmyšleným osoba urèená pojistníkem v pojistné smlouvì, které
vznikne právo na pojistné plnìní v pøípadì smrti pojištìného,
N  skupinovým pojištìním soukromé pojištìní, které se vztahuje na
VNXSLQX SRMLÆWQÛFK EOtÎH Y\PH]HQÛFK Y SRMLVWQp VPORXY MHMLFKÎ
WRWRÎQRVWYGREX]DYÀHQtWpWRVPORXY\QHQtREY\NOH]QiPD
O 
pojistným nebezpeèímPRÎQiSÀtmLQDY]QLNXSRMLVWQpXGiORVWL
P  pojistným rizikem míra pravdìpodobnosti vzniku pojistné události
vyvolané pojistným nebezpeèím,
Q  pojistným zájmem oprávnìná potøeba ochrany pøed následky pojistné
události,
R    pojistnou hodnotou QHMY\ÆÆt PRÎQi PDMHWNRYi ~MPD NWHUi PÕÎH
v dùsledku pojistné události nastat,
S  pojistným úplata za soukromé pojištìní,

Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavøení a zmìnu pojistné smlouvy
pøedkládá navrhovatel pojistiteli. Souèástí návrhu jsou písemné dotazy
pojistitele týkající se sjednávaného pojištìní, které je navrhovatel povinen
pravdivì a úplnì zodpovìdìt.
4.2. Pojistitel na základì návrhu rozhodne do 2 mìsícù od jeho pøevzetí
RMHKRSÀLMHWtmLQHSÀLMHWt2NDPÎLNHPSÀLMHWtQiYUKXMHSRMLVWQiVPORXYD
uzavøena. Jako písemné potvrzení o uzavøení pojistné smlouvy vydá
SRMLVWLWHO SRMLVWQtNRYL SRMLVWNX Y QtÎ MH XYHGHQ GHQ X]DYÀHQt SRMLVWQp
smlouvy.
4.3. Obsahuje-li pøijetí návrhu pojistitelem jakékoliv dodatky, výhrady, omezení
QHER MLQp ]PQ\ SURWL SÕYRGQtPX QiYUKX SRYDÎXMH VH WDNRYp MHGQiQt ]D
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
SRMLVWQpMHKRVSOiWNXmLMHMLFKGRSODWHNVWDQRYHQÛSRMLVWLWHOHPSRYDÎXMHVH
návrh za odmítnutý.
4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištìní. Pokud je pojistná doba
VMHGQDQi QD GREX  URNX D QHQt XMHGQiQR MLQDN SURGOXÎXMH VH YÎG\
automaticky o další rok, pokud nìkterá ze smluvních stran smlouvu
nevypoví nejménì 6 týdnù pøed uplynutím pojistné doby.
4.5. Není-li ujednáno jinak, pojištìní zaèíná v 0.00 hod. dne sjednaného
jako poèátek pojištìní a konèí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec
pojištìní. Pojištìní nelze pøerušit, není-li ujednáno jinak.
 3RNXGSRMLVWQiGREDmLQtDOHVSRURNMHSRMLVWQÛPREGREtPPVtFÕ
4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného
Y QiYUKX MDNR SRmiWHN SRMLÆWQt GR RNDPÎLNX UR]KRGQXWt
R QiYUKX SÀHGEÎQp SRMLÆWQt 5R]VDK SÀHGEÎQpKR SRMLÆWQt
XUmXMHSRMLVWLWHO
4.8. 3ÀHGEÎQp SRMLÆWQt NRQmt GQHP X]DYÀHQt SRMLVWQp VPORXY\
automatickým uplynutím 2 mìsícù od data pøevzetí návrhu
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí
SRMLVWLWHOH QDYUKRYDWHOL 'DWXP ]iQLNX SÀHGEÎQpKR SRMLÆWQt
v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem tak,
aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku
XSO\QXORDOHVSRGQt
4.9. 3RMLVWLWHOPiSUiYRQDSRMLVWQp]DGREXSÀHGEÎQpKRSRMLÆWQt
4.10. 'RMGHOL Y GRE SÀHGEÎQpKR SRMLÆWQt N SRMLVWQp XGiORVWL Pi
pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na
MHGQRUi]RYpSRMLVWQp
 9SÀtSDGÎHMHQiYUKSRMLVWLWHOHPSÀLMDWSRVN\WXMHSRMLVWLWHOSOQÛUR]VDK
pojištìní od poèátku, který je uveden v návrhu.

Èlánek 5
Pojistné
5.1.
5.2.

Pojistné je úplatou za poskytování pojištìní. Výše pojistného se urèuje
na základì sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy pojištìní
podle zásad pojistné matematiky.
Pojistné se stanoví buï pro celou sjednanou dobu pojištìní
MHGQRUi]RYp SRMLVWQp  QHER SUR SRMLVWQp REGREt EÎQp SRMLVWQp 
V pojistné smlouvì lze v rámci pojistného období dohodnout splátky
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pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného,
~mWXMHSRMLVWLWHOSÀLUiÎN\RGSRYtGDMtFtSÀtVOXÆQpPXSRGURmQtPXSODFHQt
5.3. Pojistné za první pojistné období èi jeho splátku nebo jednorázové
SRMLVWQp SUYQt SRMLVWQp  MH QXWQR XKUDGLW GR  GQÕ RG GDWD X]DYÀHQt
SRMLVWQp VPORXY\ QHQtOL XMHGQiQR MLQDN 7RWpÎ SODWt SUR ]PQX
SRMLVWQp VPORXY\ 3RMLVWQp ]D GDOÆt SRMLVWQi REGREt MH VSODWQp YÎG\
k výroènímu dni poèátku pojištìní, není-li ujednáno jinak.
5.4. Není-li pojistné èi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má
SRMLVWLWHO SUiYR SRÎDGRYDW ~KUDGX XSRPtQDFtFK QiNODGÕ GOH VD]HEQtNX
SRSODWNÕD~URN\]SURGOHQtMHMLFKÎYÛÆLVWDQRYtSUiYQtSÀHGSLV=DGDWXP
úhrady pojistného èi jeho splátky se pokládá den, kdy jsou pøipsány na
úèet pojistitele nebo jím hotovostnì inkasovány.
 3RMLVWLWHOMHRSUiYQQXSUDYLWXÆNRGRYpKRSRMLÆWQtYÛÆLEÎQpKRSRMLVWQpKR
pro další pojistné období. Pojistitel sdìlí novì stanovenou výši pojistného
pojistníkovi nejpozdìji ve lhùtì 2 mìsícù pøed splatností pojistného za
pojistné období, ve kterém se má výše pojistného zmìnit. Pokud pojistník
se zmìnou výše pojistného nesouhlasí, musí svùj nesouhlas uplatnit do 1
mìsíce ode dne, kdy se o navrhované zmìnì výše pojistného dozvìdìl.
Pojištìní pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné
zaplaceno. Podmínky pro úpravu výše pojistného stanoví zvláštní èást VPP.
 0LPR SRMLVWQp PÕÎH SRMLVWLWHO ~mWRYDW SRMLVWQtNRYL URYQÎ MHGQRUi]RY
poplatky dle sazebníku poplatkù.
5.7. Pojistitel má právo odeèíst od pojistného plnìní splatné pohledávky
pojistného nebo jiné pohledávky z pojištìní, pokud se nejedná o pojistné
plnìní z povinného pojištìní.
Èlánek 6
Zánik pojištìní
6.1. Nezaplacením pojistného
6.1.1. Pojištìní 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
MLQDNDSRmtQiEÎHWRGHGQHRGHVOiQtXSRPtQN\
6.2. Výpovìdí
 -HOL SRMLÆWQt XMHGQiQR V EÎQÛP SRMLVWQÛP ]DQLNi YÛSRYGt SRMLVWLWHOH
nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpovìï musí být doruèena
DOHVSR  WÛGQÕ SÀHG GQHP YH NWHUpP XSO\QH SRMLVWQp REGREt MLQDN
zaniká pojištìní ke konci následujícího pojistného období.
6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištìní vypovìdìt do 2 mìsícù ode dne
X]DYÀHQtSRMLVWQpVPORXY\9ÛSRYGQtGREDmLQtRVPGQtSÀLmHPÎSRmtQiEÎHW
dnem doruèení výpovìdi. Uplynutím výpovìdní doby pojištìní zaniká.
6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištìní vypovìdìt do 3 mìsícù ode dne
doruèení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruèení výpovìdi
SRmtQiEÎHWYÛSRYGQtGREDPVtFHMHMtPÎXSO\QXWtPSRMLÆWQt]DQLNi
Pojištìní skonèí dnem, který se pojmenováním nebo èíslem shoduje se
dnem doruèení výpovìdi.
 3RMLVWLWHOQHPÕÎHSRGOHRGVWDYFÕDY\SRYGWÎLYRWQtSRMLÆWQt
3RYLQQiSRMLÆWQtPÕÎHY\SRYGWMHQWHKG\SRNXGWR]iNRQSÀLSRXÆWt
6.3. Odstoupením
6.3.1. Je-li pojistník spotøebitelem nebo pojistná smlouva uzavøena
formou obchodu na dálku je pojistník oprávnìn od pojistné
VPORXY\RGVWRXSLWYHOKÕWGQÕRGHGQHMHMtKRX]DYÀHQt-HGQi
OL VH R SRMLÆWQt VSDGDMtFt GR RGYWYt ÎLYRWQtFK SRMLÆWQt mLQt WDWR
OKÕWDGQt9]RURYÛIRUPXOiÀSURRGVWRXSHQtMH]SÀtVWXSQQQD
ZHERYÛFKVWUiQNiFKSRMLVWLWHOH
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
pojištìní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit,
MHVWOLÎH SÀL SUDYGLYpP D ~SOQpP ]RGSRY]HQt GRWD]Õ E\ SRMLVWQRX
VPORXYX QHX]DYÀHO 7RWR SUiYR PÕÎH SRMLVWLWHO XSODWQLW GR  PVtFÕ
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 ruší.
Pojistitel je povinen bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji ve
lhùtì do 30 dnù ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit
]DSODFHQp SRMLVWQp RG NWHUpKR VH RGHmWH WR FR MLÎ ] SRMLÆWQt SOQLO
V pøípadì odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného
odeèítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištìní. Pojistník,
pojištìný nebo jiná osoba je ve stejné lhùtì jako pojistitel povinen
pojistiteli vrátit èástku vyplaceného pojistného plnìní, která pøesahuje výši
zaplaceného pojistného.
 3RMLVWLWHO PÕÎH SRGOH RGVWDYFÕ  D  RGVWRXSLW RG SRMLVWQp
smlouvy povinného pojištìní jen tehdy, pokud to zákon pøipouští.
6.4. Odmítnutím pojistného plnìní
 3RMLVWLWHOSOQQtPÕÎH]SRMLVWQpVPORXY\RGPtWQRXWMHVWOLÎH
D  SÀtmLQRX SRMLVWQp XGiORVWL E\OD VNXWHmQRVW R NWHUp VH GR]YGO DÎ SR
vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pøi sjednávání pojištìní
nebo jeho zmìnì v dùsledku úmyslnì nebo z nedbalosti nepravdivì nebo
QH~SOQ]RGSRY]HQÛFKStVHPQÛFKGRWD]ÕDMHVWOLÎHE\SÀL]QDORVWLWpWR
skuteènosti v dobì uzavøení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavøel
nebo ji uzavøel za jiných podmínek nebo
E  RSUiYQQiRVREDXYHGHSÀLXSODWRYiQtSUiYDQDSOQQt]SRMLÆWQtYGRP
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 pojištìní zanikne.
6.5. 'DOÆtGÕYRG\]iQLNX
6.5.1. Pojištìní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištìná vìc nebo
jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištìné fyzické
osoby nebo zániku pojištìné právnické osoby bez právního nástupce,
není-li dohodnuto jinak. Pøi zmìnì vlastnictví nebo spoluvlastnictví
pojištìného majetku zanikne pojištìní dnem písemného oznámení této
zmìny a prokázání této skuteènosti pojistiteli.
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6.5.2. Pojištìní zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvání
SRMLÆWQtSRMLVWLWHOPiYÆDNSUiYRQDSRMLVWQpDÎGRGRE\NG\VHR]iQLNX
pojistného zájmu dozvìdìl.
 3RMLÆWQt ]DQLNi URYQÎ GQHP XYHGHQÛP Y StVHPQp GRKRG SRMLVWLWHOH
s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištìní sjednáno.
Èlánek 7
Povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištìného a oprávnìné osoby
7.1.

V pøípadì pojištìní cizího pojistného nebezpeèí je pojistník povinen
seznámit tøetí osobu s obsahem pojistné smlouvy.
 3UiYR QD SRMLVWQp SOQQt PÕÎH SRMLVWQtN XSODWQLW SRX]H WHKG\ MHVWOLÎH
SURNiÎHÎHWÀHWtRVREXVREVDKHPVPORXY\VH]QiPLODÎHWDYGRPDVLÎH
právo na pojistné plnìní nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnìní
pøijal.
7.3. Zemøe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal
pojištìní cizího pojistného rizika, vstupuje pojištìný do soukromého
pojištìní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemøel nebo zanikl
bez právního nástupce, oznámí-li však pojistiteli v písemné formì do
WÀLFHWLGQÕRGHGQHSRMLVWQtNRY\VPUWLQHERRGHGQHMHKR]iQLNXÎHQD
trvání pojištìní nemá zájem, zaniká pojištìní dnem smrti, nebo dnem
zániku pojistníka.
7.4. Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu nebo má právní zájem na
SRMLVWQpP SOQQt PÕÎH SRMLÆËRYQ R]QiPLW XGiORVW VH NWHURX VSRMXMH
SRÎDGDYHNQDSRMLVWQpSOQQt
Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu, je povinen bez zbyteèQpKR RGNODGX SRMLVWLWHOL R]QiPLW ÎH QDVWDOD SRMLVWQi XGiORVW SRGDW
pravdivé vysvìtlení o vzniku a rozsahu následkù této události,
R SUiYHFK WÀHWtFK RVRE D R MDNpPNROLY YtFHQiVREQpP SRMLÆWQt MDNRÎ
L  SÀHGORÎLW N WRPX SRWÀHEQp GRNODG\ D SRVWXSRYDW GRKRGQXWÛP
zpùsobem. Není-li souèasnì pojistníkem nebo pojištìným, maMt W\WR SRYLQQRVWL L SRMLVWQtN D SRMLÆWQÛ 6WHMQp R]QiPHQt PÕÎH
uèinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnìní právní zájem.
V pøípadì pojistné události hlášené prostøednictvím telefonického hovoru
VFDOOFHQWUHPSRMLVWLWHOHMHSRMLVWLWHORSUiYQQSRÎDGRYDW~GDMHWÛNDMtFtVH
SRMLVWQp XGiORVWL URYQÎ Y StVHPQpIRUP 2SUiYQQiRVRED MH SRYLQQD
YSÀtSDGY]QHVHQtWRKRSRÎDGDYNXSRMLVWLWHOLY\KRYW
 7HQ NGR VH SRNOiGi ]D RSUiYQQRX RVREX MH SRYLQHQ XPRÎQLW
pojistiteli nebo jím povìøeným osobám šetøení o pøíèinách vzniklé
škody, o okolnostech rozhodných pro posouzení nároku na pojistné
plnìní a jeho výši, vèetnì provedení místního šetøení škodné
události a jeho zdokumentování. Oprávnìná osoba je zejména
SRYLQQD XPRÎQLW SRMLVWLWHOL SURKOpGQRXW SRÆNR]HQRX YF  SÀtSDGQp
odebrání vzorkù této vìci nebo její znalecké zkoumání, vèetnì zabezpeèovacích zaøízení, a zajistit dùkazy o vzniku škody
a jejím rozsahu; Ten, kdo se pokládá za oprávnìnou osobu, si je
YGRP WRKR ÎH MH SRMLVWLWHO Y UiPFL ÆHWÀHQt ÆNRG\ RSUiYQQ RYÀRYDW
X WÀHWtFK RVRE SUDYGLYRVW D ~SOQRVW MtP VGOHQÛFK ~GDMÕ SÀHGORÎHQÛFK
dokladù a vìcí.
7.6. Pojistník je povinen bez zbyteèného odkladu oznámit pojistiteli zmìnu
nebo zánik pojistného nebezpeèí. V pøípadì pojištìní cizího pojistného
nebezpeèí má tuto povinnost pojištìný.
 -HVWOLÎH VH Y SRMLVWQp GRE SRMLVWQp UL]LNR SRGVWDWQ VQtÎt MH SRMLVWLWHO
SRYLQHQ~PUQWRPXWRVQtÎHQtVQtÎLWSRMLVWQpDWRV~mLQQRVWtRGHGQH
NG\VHRVQtÎHQtSRMLVWQpKRUL]LNDGR]YGO
 -HVWOLÎH VH Y GRE WUYiQt SRMLÆWQt SRMLVWQp UL]LNR SRGVWDWQ ]YÛÆt WDN ÎH
SRNXGE\SRMLVWQpUL]LNRYH]YÛÆHQpPUR]VDKXH[LVWRYDORMLÎSÀLX]DYtUiQt
pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavøel za jiných podmínek, má
pojistitel právo navrhnout novou výši 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.
 -HVWOLÎHWHQWRQRYÛQiYUKQHQtSÀLMDWQHERQRYXUmHQpSRMLVWQp]DSODFHQR
do 1 mìsíce ode dne doruèení návrhu, nebylo-li dohodnuto jinak, má
pojistitel právo pojištìní vypovìdìt s osmidenní výpovìdní dobou.
1HXmLQtOLWDNSRMLVWLWHOGRGYRXPVtFÕRGHGQHNG\REGUÎHOQHVRXKODV
s návrhem, nebo kdy marnì uplynula doba k vyjádøení pojistníka podle
odstavce 7.8., zanikne jeho právo vypovìdìt pojištìní.
 -HVWOLÎH E\ SRMLVWLWHO Y]KOHGHP N SRGPtQNiP SODWQÛP Y GRE X]DYÀHQt
smlouvy smlouvu neuzavøel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném
UR]VDKX MLÎ SÀL X]DYtUiQt VPORXY\ Pi SUiYR SRMLÆWQt Y\SRYGW
s osmidenní výpovìdní dobou. Neuèiní-li tak pojistitel do jednoho mìsíce
ode dne, kdy mu zmìna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovìdìt
pojištìní.
 3URSRMLÆWQtRVRESURSÀtSDGQHPRFLVHRGVWDYFHDÎQHSRXÎLMt
Pro pojištìní osob pro jiné pøípady se ustanovení o zmìnì pojistného
UL]LNDQHSRXÎLMtPQtOLVHSRMLVWQpUL]LNRYSUÕEKXGRE\WUYiQtSRMLÆWQt
nebyla-li tato zmìna promítnuta ve výpoètu pojistného, vzniká pojistníkovi
nebo pojištìnému povinnost bezodkladnì oznámit pojistiteli zvýšení
pojistného rizika.
7.12. Pojistník je povinen neprodlenì oznámit pojistiteli veškeré zmìny údajù
uvedených v pojistné smlouvì, které nastanou bìhem pojistné doby,
]HMPMDNRXNROL]PQXYVXEMHNWX SRMLVWQtNSRMLÆWQÛ =PQDYVXEMHNWX
VHSRYDÎXMH]DSRGVWDWQp]YÛÆHQtSRMLVWQpKRUL]LNDYVRXODGXVRGVWDYFHP
7.8. tìchto VPP.
Èlánek 8
Následky porušení povinností
8.1.

8.2.

Porušil-li pojistník nebo pojištìný pøi sjednávání pojištìní, v prùbìhu pojištìní
nebo pøi zmìnì pojistné smlouvy nìkterou z povinností uvedených v právních
pøedpisech nebo v pojistné smlouvì a bylo-li v dùsledku toho stanoveno
QLÎÆtSRMLVWQpPÕÎHSRMLVWLWHOSRMLVWQpSOQQtSÀLPÀHQVQtÎLW
Pokud mìlo porušení povinností pojistníka, pojištìného nebo jiné osoby,
která má na pojistné plnìní právo, podstatný vliv na vznik pojistné

události, její prùbìh, na zvìtšení rozsahu jejích následkù nebo na zjištìní
mLXUmHQtYÛÆHSRMLVWQpKRSOQQtPiSRMLVWLWHOSUiYRVQtÎLWSRMLVWQpSOQQt
úmìrnì k tomu, jaký vliv mìlo toto porušení 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
SRMLVWLWHO SUiYR QD QiKUDGX QiNODGÕ ~mHOQ Y\QDORÎHQÛFK QD ÆHWÀHQt
VNXWHmQRVWtRQLFKÎPXE\O\W\WR~GDMHVGOHQ\QHER]DPOmHQ\9SÀtSDG
ÎHQHE\ODVSOQQDSRYLQQRVWR]QiPLW]YÛÆHQtSRMLVWQpKRUL]LNDDSRMLVWLWHOQD
]iNODGVYpKR]MLÆWQtSRMLVWQRXVPORXYXY\SRYGOQiOHÎtPXSRMLVWQpDÎGR
konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého pojištìní.
 3RMLVWLWHOQHQtSRYLQHQSOQLWDÎGRRNDPÎLNXNG\WHQNGRVHSRNOiGi]D
oprávnìnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v èlánku 7 odstavci 7.5.
Èlánek 9
Pojistné plnìní
9.1.
9.2.

Pojistné plnìní je splatné do 15 dnù po skonèení šetøení pojistitelem.
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetøením dále upravuje
obèanský zákoník.
Pojistné plnìní se poskytuje v penìzích.

Èlánek 10
Postup pøi rozdílných názorech
10.1. Pøi neshodì o výši pojistného plnìní stanoveném pojistitelem lze
dohodnout øízení znalcù.
 .DÎGi VPOXYQt VWUDQD XUmt YÎG\ QD YODVWQt QiNODG\ SR MHGQRP ]QDOFL
a písemnì o nìm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní
VWUDQD StVHPQ ]QDOFH EKHP  WÛGQÕ RG RNDPÎLNX NG\ VH RE VWUDQ\
dohodnou na zavedení øízení, platí tato skuteènost jako uznání názoru
druhé strany.
 =QDOFLQHVPtPtWNÎiGQp]HVPOXYQtFKVWUDQ]iYD]N\1iPLWNXSURWLRVRE
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 pøedsedy, 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
'RUXmRYiQt
11.1. Písemnosti doruèuje pojistitel na adresu v Èeské republice prostøednictvím
pošty jako obyèejné èi doporuèené zásilky, pøípadnì jiným vhodným
zpùsobem, není-li dohodnuto jinak.
 1HQtOL DGUHViW GRSRUXmHQp ]iVLON\ ]DVWLÎHQ DmNROLY VH Y PtVW GRUXmHQt
]GUÎXMH GRUXmt VH MLQp GRVSOp RVRE E\GOtFt Y WpPÎH E\W QHER
Y WpPÎH GRP SÕVREtFt Y WpPÎH PtVW SRGQLNiQt DQHER ]DPVWQDQp
QD WpPÎH SUDFRYLÆWL MHOL RFKRWQD REVWDUDW RGHY]GiQt StVHPQRVWL 1HQt
OL PRÎQR DQL WDNWR GRUXmLW StVHPQRVW VH XORÎt X SRÆW\ MHÎ DGUHViWD
vhodným zpùsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si
DGUHViW ]iVLONX GRÆOi ]iVLOND RGHVODQi SURVWÀHGQLFWYtP SRÆWRYQt VOXÎE\
VH SRYDÎXMH ]D GRUXmHQRX WÀHWt SUDFRYQt GHQ SR RGHVOiQt UHVSHNWLYH
SDWQiFWÛ SUDFRYQt GHQ Y SÀtSDG RGHVOiQt GR ]DKUDQLmt 7RWpÎ SODWt
SRNXGVHDGUHViWYPtVWGRUXmHQtQH]GUÎXMHDQLÎRWRPYmDVLQIRUPRYDO
pojistitele.
Èlánek 12
Postoupení pohledávky
Pojistník/pojištìný/oprávnìná osoba je oprávnìn postoupit své pohledávky za
SRMLVWLWHOHP QD WÀHWt RVREX mL RVRE\ SRX]H ]D SRGPtQN\ ÎH SRMLVWLWHO SÀHGHP
písemnì udìlí souhlas s postoupením pohledávky.
Èlánek 13
Informaèní povinnost
13.1. 'RKOHG Y SRMLÆËRYQLFWYt Y\NRQiYi kHVNi QiURGQt EDQND
1D3ÀtNRS3UDKD GiOHMHQÅk1%´ 
13.2. 3ÀtSDGQpVWtÎQRVWLSRMLVWQtNDSRMLÆWQpKRQHERRSUiYQQpRVRE\
O]H]DVtODW~WYDUXVWtÎQRVWtSRMLVWLWHOHQDDGUHVHXYHGHQpY]iKODYt
WFKWR933QHERWDNpk1%
13.3. Pro pøípadné soudní øešení sporù s pojistitelem je pøíslušný
2EYRGQtVRXGSUR3UDKXXO3OXNX3UDKD
Èlánek 14
Úèinnost
Tyto VPP nabývají úèinnosti 1.1.2014.
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1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.


Úvodní ustanovení
Škodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpeèí
Územní platnost pojištìní
3OQQtSRMLVWLWHOHQiNODG\SUiYQtRFKUDQ\]DFKUDRYDFtQiNODG\
Spoluúèast
Pøechod práva na pojistitele
Povinnosti pojistníka, pojištìného a pojistitele
Obecné výluky z pojištìní
Pojistné
Výkladová ustanovení
=iYUHmQiXVWDQRYHQt ~mLQQRVWSRMLVWQÛFKSRGPtQHN

kOiQHN
Úvodní ustanovení
Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí všeobecných pojistných podmínek pro
SRMLÆWQtRGSRYGQRVWL GiOHMHQÅ8&=2GS´ 9ÆHREHFQÛPLSRMLVWQÛPLSRGPtQNDPL ² REHFQi miVW ² 8&= GiOH MHQ Å933 8&=´  GRSONRYÛPL SRjistnými podmínkami pro jednotlivé druhy pojištìní odpovìdnosti a pojistnou
smlouvou, které spolu tvoøí nedílnou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako
pojištìní škodové.
kOiQHN
Škodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebez-peèí
1.

2.

3.
4.


Škodnou událostí MHVNXWHmQRVW]HNWHUpY]QLNODÆNRGDDSÀLXEOtÎHQtQD
]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPDNWHUiE\PRKODEÛWGÕYRGHPY]QLNXSUiYD
QDSRMLVWQpSOQQtDNWHUiMHEOtÎHVSHFLILNRYiQDYGRSONRYÛFKSRMLVWQÛFK
podmínkách nebo v pojistné smlouvì.
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit vzniklou škodu
D SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL XVPUFHQt WpÎ ~MPX 3RNXG R QiKUDG WpWR
ÆNRG\ QHER ~MP\ UR]KRGXMH RSUiYQQÛ RUJiQ SODWt ÎH SRMLVWQi XGiORVW
nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.
Pojistným rizikem je míra pravdìpodobnosti vzniku pojistné události
YVRXYLVORVWLVmLQQRVWtSRMLÆWQpKRDMHEOtÎHVSHFLILNRYiQRYGRSONRYÛFK
pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvì.
Pojistným nebezpeèímMHPRÎQiSÀtmLQDY]QLNXSRMLVWQpXGiORVWL
9GRSONRYÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQNiFKSURMHGQRWOLYpGUXK\SRMLÆWQtMVRX
definována ]iNODGQtSRMLVWQiQHEH]SHmt ]iNODGQtSRMLÆWQt DGDOÆt
SRMLVWQiQHEH]SHmtDUL]LND GRGDWNRYiSRMLÆWQt

kOiQHN
Územní platnost pojištìní
1HQtOLYGRSONRYÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQNiFKQHERYSRMLVWQpVPORXYXMHGQiQRMLQDNSODWtÎHSRMLÆWQtVHVMHGQiYiV~]HPQtSODWQRVWtkHVNiUHSXEOLND3UiYR
QD SRMLVWQp SOQQt Y]QLNi ]D SÀHGSRNODGX ÎH ÆNRGQi XGiORVW SÀtmLQD Y]QLNX
ÆNRG\QHERSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MP\ LÆNRGDDSÀLXEOtÎHQt
QD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPDVDPRWQiY]QLNO\QDWRPWR~]HPt
kOiQHN
Plnìní pojistitele, náklady právní ochrany, zachraòovací náklady


2.
3.
4.

5.



3RMLVWQpSOQQtVHVWDQRYtMDNRQiKUDGDÆNRG\QHERSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYt
D SÀL XVPUFHQt WpÎ ~MP\ ]D NWHURX SRMLÆWQÛ RGSRYtGi SRGOH REHFQ
závazných právních pøedpisù. Plnìní pojistitel poskytne v rozsahu právních
pøedpisù, které upravují náhradu škody nebo újmy, a za podmínek stanoYHQÛFK YÆHREHFQÛPL D GRSONRYÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL D SRMLVWQRX
smlouvou.
Pojistitel poskytne pojistné plnìní v tuzemské mìnì, není-li v pojistné
smlouvì ujednáno jinak.
Horní hranicí pojistného plnìní je limit pojistného plnìní, který se ujednává v pojistné smlouvì na návrh pojistníka.
V pojistné smlouvì mohou být v rámci limitu pojistného plnìní stanoveny pro sjednaná pojistná nebezpeèí sublimity pojistného plnìní.
Plnìní z jedné škodné události, které je poskytováno z dùvodu pojistného
nebezpeèí omezeného sublimitem pojistného plnìní, nesmí pøesáhnout
tento sublimit. To platí i pro plnìní z tzv. sériové škodné události. SubOLPLWSRMLVWQpKRSOQQtVHYÎG\VMHGQiYiYUiPFLVMHGQDQpKROLPLWXSRMLVWQpKRSOQQtDWRYQLÎÆtQHERVWHMQpYÛÆL
Není-li v doplòkových pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvì ujednáno jinak, celkové plnìní z jedné škodné události
nesmí pøesáhnout limit, sublimit pojistného plnìní stanovený
Y SRMLVWQp VPORXY 7R SODWt L SUR VRXmHW YÆHFK SOQQt ]H VpULRYp
ÆNRGQp XGiORVWL Pro vznik sériové škodné události je rozhodující vznik
první události v sérii.
1HQtOL Y GRSONRYÛFK SRMLVWQÛFK SRGPtQNiFK QHER Y SRMLVWQp VPORXY
ujednáno jinak, plnìní vyplacená pojistitelem ze všech škodných
událostí vzniklých v prùbìhu jednoho pojistného roku SÀtSDGQ
Y SUÕEKX SODWQRVWL SRMLÆWQt VMHGQDQpKR QD NUDWÆt REGREt  nesmí
pøesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitù pojistného plnìní pro
sjednaná pojistná nebezpeèí.
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-HVWOLÎH VNXWHmQRVWL UR]KRGQp SUR SOQQt SRMLVWLWHOH ÆNRGQi XGiORVW
vznik škody nebo újmy, pøípadnì uplatnìní nároku na náhradu škody
QHER ~MP\  VSDGDMt GR UÕ]QÛFK SRMLVWQÛFK URNÕ MVRX SUR SOQQt
z pojištìní rozhodující parametry pojištìní platné v dobì vzniku škody nebo
~MP\ OLPLWVXEOLPLWSRMLVWQpKRSOQQtVSROX~mDVW~]HPQtSODWQRVW 
3RMLVWLWHO]DSRMLÆWQpKRURYQÎXKUDGtmiVWNXNWHURXMHSRMLÆWQÛSRYLQHQ
uhradit:
SRMLVWLWHOL Y SÀtSDG pøechodu práva poškozeného na pojištìného
z dùvodu pojistitelem poskytnutého pojistného plnìní nebo
Y\QDORÎHQÛFK]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕ
YGÕVOHGNXvypoøádání škùdcù podle jejich úèasti na zpùsobení vzniklé
škody nebo újmy,
Y SÀtSDG postihu, tj. uplatnìní práva na úhradu toho, co byl povi-nen
hradit poškozenému ten, kdo byl povinen k úhradì škody nebo újmy,
NWHUi Y]QLNOD ]DYLQQtP SRMLÆWQpKR WR YÆH ]D SÀHGSRNODGX ÎH ] SRYLQQRVWLSRMLÆWQpKRKUDGLWÆNRGXDSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ
~MPXNHNWHUpVHW\WRmiVWN\YiÎRXY]QLNOQiURNQDSRMLVWQpSOQQtSRGOH
YÆHREHFQÛFKDGRSONRYÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQHNDSRMLVWQpVPORXY\
Náklady právní ochrany
Pojistitel uhradí v rámci stanoveného limitu pojistného plnìní za pojištìného náklady:
Àt]HQtRQiKUDGÆNRG\QHER~MP\SÀHGSÀtVOXÆQÛPRUJiQHPSRNXGWRWR
øízení bylo nutné ke zjištìní odpovìdnosti pojištìného nebo výše náhrady
ÆNRG\ QHER SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL XVPUFHQt WpÎ ~MP\ D QiNODG\
právního zastoupení pojištìného v tomto øízení, a to ve všech stupních;
QDREKDMREXYWUHVWQtPÀt]HQt WMYSÀtSUDYQpPÀt]HQtLYÀt]HQtSÀHGVRXGHP
YH YÆHFK VWXSQtFK  YHGHQpP SURWL SRMLÆWQpPX Y VRXYLVORVWL VH ÆNRGQRX
událostí;
na právní zastoupení pøi mimosoudním projednávání nároku
na náhradu škody nebo újmy, které vznikly poškozenému, pokud se
NWRPXSRMLVWLWHOStVHPQ]DYi]DO
Náklady právního zastoupení a obhajoby podle tohoto odstavce,
NWHUpSÀHVDKXMtPLPRVPOXYQtRGPQXDGYRNiWDYkHVNpUHSXEOLFH
stanovenou pøíslušnými právními pøedpisy, pojistitel uhradí pouze
YSÀtSDGÎHVHNWRPXStVHPQ]DYi]DO
Podmínkou pro úhradu nákladù uvedených v tomto odstavci je splnìní poYLQQRVWtSRMLÆWQpKRXORÎHQÛFKPXYmORGVWWFKWRSRMLVWQÛFKSRGmínek.
3RMLVWLWHO QHKUDGt QiNODG\ SRGOH WRKRWR RGVWDYFH MHVWOLÎH E\O
pojištìný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslQÛPWUHVWQÛPmLQHP3RNXGMLÎSRMLVWLWHOW\WRQiNODG\XKUDGLOPiSURWL
SRMLÆWQpPXSUiYRQDYUiFHQtY\SODFHQpmiVWN\
Pojistitel uhradí tyto zachraòovací náklady:
~mHOQY\QDORÎHQpQiNODG\QDRGYUiFHQtY]QLNXEH]SURVWÀHGQKUR]tFtSRMLVWQpXGiORVWLQHER]PtUQQtQiVOHGNÕMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWL
Y\QDORÎHQpQiNODG\]GÕYRGÕK\JLHQLFNÛFKHNRORJLFNÛFKmLEH]SHmQRVWQtFK
pøi odklízení poškozeného pojištìného majetku nebo jeho zbytkù.
ÔKUDGD]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕNWHUpE\O\Y\QDORÎHQ\QD]iFKUDQXÎLYRWDD]GUDYtVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpKROLPLWX
SRMLVWQpKRSOQQtÔKUDGDRVWDWQtFKY\QDORÎHQÛFK]DFKUDRYDFtFK
QiNODGÕ SRGOH StVP D  E  WRKRWR RGVWDYFH VH RPH]XMH GR YÛÆH
]HVMHGQDQpKROLPLWXQHERVXEOLPLWXSRMLVWQpKRSOQQtVMHGnaného pro pojistné nebezpeèí, kterého se zachraòovací náklady
WÛNDMt=DFKUDRYDFtQiNODG\NWHUpSRMLVWQtNSRMLÆWQÛY\QDORÎLOQD]iNODG
písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

6.


kOiQHN
Povinnosti pojistníka, pojištìného a pojistitele
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kOiQHN
Spoluúèast
3RMLÆWQÛVHSRGtOtQDSOQQt]NDÎGpÆNRGQpXGiORVWLmiVWNRXVMHGQDQRXYSRMLVWQp
smlouvì jako spoluúèast. Na plnìní ze sériové škodné události se pojištìný podílí
spoluúèastí jen jednou bez ohledu na poèet událostí v sérii.
Je-li v rámci jedné škodné události plnìno z více pojistných nebezpeèí, podílí se
pojištìný na plnìní ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúèastí.
kOiQHN
Pøechod práva na pojistitele
1.

2.





5.

4

Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobì,
která má právo na pojistné plnìní, pojištìnému nebo osobì, která
Y\QDORÎLOD ]DFKUDRYDFt QiNODG\ SURWL MLQpPX SUiYR QD QiKUDGX ÆNRG\
nebo újmy nebo jiné obdobné právo, pøechází výplatou plnìní z pojištìní
tato pohledávka vèetnì pøíslušenství, zajištìní a dalších práv s ní spojených
QDSRMLVWLWHOHDWRDÎGRYÛÆHmiVWHNNWHUpSRMLVWLWHO]SRMLÆWQtRSUiYQQp
osobì vyplatil.
Na pojistitele nepøecházejí práva uvedená v odstavci 1 tohoto
èlánku proti osobám, které s oprávnìnou osobou, pojištìným nebo
RVRERX NWHUi Y\QDORÎLOD ]DFKUDRYDFt QiNODG\ ÎLMt YH VSROHmQp
GRPiFQRVWL QHER NWHUp MVRX QD QL RGNi]iQ\ YÛÎLYRX 7R YÆDN QHSODWtMHVWOLÎHW\WRRVRE\]SÕVRELO\SRMLVWQRXXGiORVW~P\VOQ
9]GDOOLVHSRMLÆWQÛQHERRVREDNWHUiY\QDORÎLOD]DFKUDRYDFtQiNODG\VYpKR
práva na náhradu škody nebo újmy nebo jiného obdobného práva nebo toto
právo vèas neuplatnil anebo jinak zmaøil pøechod svých nárokù na pojistitele,
má pojistitel právo postihu3URMHYtOLVHQiVOHGN\WDNRYpKRWRMHGQiQtDÎSR
výplatì pojistného plnìní, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistQpKRSOQQtDÎGRYÛÆHmiVWHNNWHUpE\MLQDNPRKO]tVNDW
-HVWOLÎHSRMLÆWQÛQHERWHQNRKRSRMLÆWQÛNHVYpmLQQRVWLSRXÎLO]SÕVRELO
ÆNRGXVYÛPMHGQiQtPNWHUpE\ORRYOLYQQRSRÎLWtPDONRKROXQHERSRÎLWtP
návykové látky nebo pøípravku takovou látku obsahujícího, má pojistitel
proti nìmu právo na náhradu toho, co za nìho plnil.
Má-li pojištìný vùèi oprávnìné osobì nebo jiné osobì právo na vrácení
Y\SODFHQp miVWN\ QHER VQtÎHQt GÕFKRGX QHER QD ]DVWDYHQt MHKR YÛSODW\
pøechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištìného tuto èástku uhradil
nebo za nìj vyplácí dùchod.

Na pojistitele pøechází právo na úhradu nákladù øízení o náhradì škody
nebo újmy, které pojištìnému bylo pøiznáno proti odpùrci, pokud je pojistitel za nìj zaplatil.
3RMLÆWQÛMHSRYLQHQEH]]E\WHmQpKRRGNODGXSRMLVWLWHOLR]QiPLWÎHQDVWDO\
RNROQRVWL RGÕYRGXMtFt SUiYD XYHGHQi Y RGVWDYFtFK  D   WRKRWR mOiQNX
a odevzdat mu doklady potøebné k uplatnìní tìchto práv.
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Pojistník, pojištìnýMHNURPSRYLQQRVWtVWDQRYHQÛFKYH9338&=SRvinen:
oznámit pojistiteli bez zbyteèného odkladu všechny zmìny ve skuteènostech, které uvedl pøi sjednávání pojištìní a které nastaly v dobì
WUYiQt SRMLÆWQt YmHWQ ]YÛÆHQt mL UR]ÆtÀHQt SRMLVWQpKR UL]LND  =D ]PQX
SRMLVWQpKR UL]LND VH SRYDÎXMH L ]PQD základny pro výpoèet pojistného, která je uvedena v pojistné smlouvì QDSÀYÛÆHURmQtFKSÀtMPÕ
SRMLÆWQpKRSRmHWOÕÎHNVWUDYRYDFtFKPtVWÎiNÕ]DPVWQDQFÕ 
XPRÎQLW pojistiteli provést kontrolu podkladù potøebných pro výpoèet
SRMLVWQpKRDXPRÎQLWprohlídku vìcíVQLPLÎSRMLÆWQtVRXYLVtSRNXGVL
SRMLVWLWHOWDNRYRXSURKOtGNXY\ÎiGi
EH] ]E\WHmQpKR RGNODGX oznámit SRMLVWLWHOL ÎH Pi VMHGQDQp další
pojištìní SURWLWpPXÎSRMLÆWQpPXUL]LNXSURVWHMQpSRMLVWQpREGREtVGOLW
jméno pojistitele a výši limitu, sublimitù pojistného plnìní;
dbát, aby škodná událost nenastala, pøedevším nesmí porušovat povinnosti smìøující k odvrácení nebo zmenšení nebezpeèí, které jsou mu
SUiYQtPL SÀHGSLV\ XORÎHQ\ QHER NWHUp Y]DO QD VHEH SRMLVWQRX VPORXYRX
ani strpìt jejich porušování osobami, které jsou pro nìho èinné;
oznámit SRMLVWLWHOLEH]]E\WHmQpKRRGNODGXÎHnastala škodná událost
D ÎH SURWL QPX poškozený uplatnil právo na náhradu škody nebo
~MP\ NWHURX Pi XKUDGLW SRMLVWLWHO D Y\MiGÀLW VH N SRÎDGRYDQp QiKUDG
a její výši; postupovat podle pokynù pojistitele a pojistitele povìøit, aby za
nìj škodnou událost projednal. Tato povinnost se vztahuje i na pøípady,
NG\SRÆNR]HQÛXSODWXMHQiKUDGXÆNRG\QHER~MP\XVRXGXQHERMLQpKR
pøíslušného orgánu;
QHSURGOHQ informovat SRMLVWLWHOH R WRP ÎH SURWL SRMLÆWQpPX QHER
WRPXNRKRSRMLÆWQÛNHVYpmLQQRVWLSRXÎLOE\OR]DKiMHQRtrestní øízení
v souvislosti se vzniklou škodou nebo újmou, sdìlit jméno zvoleného obhájce a informovat o prùbìhu a výsledku tohoto øízení;
R]QiPLWQHSURGOHQRUJiQÕPmLQQÛPYWUHVWQtPÀt]HQtÆNRGXQHER~MPXMHÎ
vznikla za okolností vzbuzujících podezøení z trestného èinu èi pokusu o nìj;
XmLQLW opatøení, aby nedošlo k promlèení nebo zániku práva na
náhradu škody nebo újmy nebo jiného obdobného práva, které podle
obecnì závazných právních pøedpisù pøechází na pojistitele;
XmLQLW opatøení, aby škoda nebo újma vzniklá škodnou událostí nebo
v souvislosti s ní byla co nejmenší; vyèkat s opravou vìci poškozené
ÆNRGQRX XGiORVWt QHER RGVWUDRYiQtP ]E\WNÕ WDNWR ]QLmHQp QHER SRÆ
kozené vìci na písemný pokyn pojistitele, a to nejdéle do doby 30 dnù
od nahlášení škodné události, pokud z bezpeènostních, hygienických nebo
MLQÛFKYiÎQÛFKGÕYRGÕQHQtQXWQRVRSUDYRXQHERRGVWUDRYiQtP]E\WNÕ
zaèít neprodlenì;
zabezpeèit vùèi jinému práva, která pøedcházejí na pojistitele,
zejm. právo na náhradu škody nebo újmy zpùsobené škodnou událostí,
MDNRÎLSUiYRQDSRVWLKDY\SRÀiGiQt
nesmí zcela ani zèásti uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok
z titulu odpovìdnosti bez pøedchozího souhlasu pojistitele, stejnì
WDN X]DYÀtW GRKRGX R QDURYQiQt QHER XPRÎQLW X]QiQt GOXKX V YÛMLPNRX
nároku na náhradu škody na vìcech, která nepøesahuje výši spoluúèasti;
dále se nesmí zavázat k úhradì promlèené pohledávky nebo ji uhradit,
uzavøít soudní smír, zapøíèinit vydání rozsudku pro uznání nebo zmeškání;
proti rozhodnutím pøíslušných orgánù, které se týkají náhrady škody nebo
újmy, je povinen se vèas odvolat nebo podat odpor, pokud v odvolací lhùtì
QHREGUÎt MLQÛ SRN\Q RG SRMLVWLWHOH 'iOH VH QHVPt ]DYi]DW N SURGORXÎHQt
promlèecí lhùty bez souhlasu pojistitele;
plnit další povinnosti, které byly ujednány v pojistné smlouvì.
Porušil-li pojistník nebo pojištìný povinnosti uvedené v odstavci 1 toKRWR mOiQNX Pi SRMLVWLWHO SUiYR SRMLVWQp SOQQt SÀLPÀHQ VQtÎLW SRGOH
]iYDÎQRVWLWRKRWRSRUXÆHQt
Mìlo-li porušení povinností stanovených v odstavci 1 tohoto èlán-ku podstatný vliv na vznik pojistné události, její prùbìh nebo na zvìtšení rozsahu
MHMtFK QiVOHGNÕ QHER ]WtÎLOROL ]MLÆWQt SUiYQtKR GÕYRGX SOQQt mL ÆHWÀHQt
UR]VDKXÆNRG\QHER~MP\QHER]PDÀLOROLPRÎQRVWSRMLVWLWHOHV~VSFKHP
uplatnit práva, která na nìj pøecházejí, je pojistitel oprávnìn plnìní z poMLVWQpVPORXY\VQtÎLWSRGOHWRKRMDNÛYOLYPORWRWRSRUXÆHQtQDUR]VDKMHKR
povinnosti plnit.
Bylo-li v dùsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištìného pøi jedQiQtRX]DYÀHQtVPORXY\QHERRMHMt]PQXMHGQiQRQLÎÆtSRMLVWQpPiSRMLVWLWHOSUiYRSRMLVWQpSOQQtVQtÎLWRWDNRYRXmiVWMDNÛMHSRPUSRMLVWQpKR
NWHUpREGUÎHONSRMLVWQpPXNWHUpPOREGUÎHW
-HVWOLÎH SRMLVWLWHO SRÎDGRYDO Y\SRÀiGiQt QiURNÕ SRÆNR]HQpKR QD QiKUDGX
škody nebo újmy uznáním závazku nebo narovnáním, k tomu však pro neVRXKODVSRMLÆWQpKRQHGRÆORPÕÎHSRMLVWLWHOSRMLÆWQpPXRGPtWQRXWGDOÆt
~KUDGXQiNODGÕVYÛMLPNRXQiNODGÕREKDMRE\MDNRÎLSOQQtWRKRRmVH
povinnost pojistitele plnit v dùsledku tohoto jednání pojištìného zvýšila.
Pojistitel je povinen:
SRVNRQmHQtÆHWÀHQtQXWQpKRNH]MLÆWQtH[LVWHQFHDUR]VDKXSRYLQQRVWLSOQLW
sdìlit jeho výsledky osobì, která uplatnila právo na pojistné plnìní; na
ÎiGRVWWpWRRVRE\SRMLVWLWHOStVHPQ]GÕYRGQtYÛÆLSRMLVWQpKRSOQQtSRSÀ
dùvod zamítnutí;
GR  GQÕ RGH GQH VNRQmHQt ÆHWÀHQt SRVN\WQRXW SRMLVWQp SOQQt QHQtOL
YGRSONRYÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQNiFKQHERYSRMLVWQpVPORXYXMHGQiQR
jinak;
YUiWLW SRMLVWQtNRYL SRMLÆWQpPX QD MHMLFK ÎiGRVW GRNODG\ NWHUp SRMLVWLWHOL
zaslali nebo pøedali.

kOiQHN
Obecné výluky z pojištìní
.URP YÛOXN XYHGHQÛFK YH 933 8&= GRSONRYÛFK SRMLVWQÛFK
podmínkách nebo v pojistné smlouvì se pojištìní odpovìdnosti dále
nevztahuje QD SRYLQQRVW QDKUDGLW ÆNRGX D SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL
XVPUFHQtWpÎ~MPX
D  ]SÕVREHQRXúmyslnì, ze svévole, lstí, škodolibostí;
E  Y SÀtSDG odpovìdnosti pøevzaté nad rámec stanovený právními
pøedpisy nebo pøevzaté ve smlouvì;
F  Y]QLNORXporušením práv duševního vlastnictví;
G  ]SÕVREHQRXneúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou
radou poskytnutou osobou, která se hlásí k odbornému výkonu;
H  ]SÕVREHQRXprovozem dopravního prostøedku v rozsahu, v jakém vznikl
nárok na plnìní z pøíslušného právního pøedpisu;
I  ]SÕVREHQRXèinnostmi, u kterých èeský právní pøedpis ukládá povinnost
uzavøít povinné pojištìní;
J  YUR]VDKXYMDNpPY]QLNOQiURNQDSOQQt]SÀtVOXÆQpKRSUiYQtKRSÀHGSLVX
pøi pracovním úrazu a nemoci z povolání;
K  ]SÕVREHQpIRUPDOGHK\GHPD]EHVWHPD~mLQN\DWRPRYp MDGHUQp HQergie, jaderným záøením, radioaktivní kontaminací; vyvolané váleènými
událostmi, teroristickými èiny, stávkami, jinými ozbrojenými konflikty
DYQLWURVWiWQtPLQHSRNRMLMDNRÎLVWtPVSRMHQÛPLYRMHQVNÛPLSROLFHMQtPL
a úøedními opatøeními;
L  VRXYLVHMtFtV~mLQN\elektromagnetického pole;
M  ]SÕVREHQRXÆtÀHQtPpoplašné zprávy;
N  NWHUi VH SURMHYXMH genetickými zmìnami organismu nebo která je
zpùsobena geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými plísnìmi;
O  Y]QLNORXpøi profesionální sportovní èinnosti aktivním úèastníkùm orJDQL]RYDQpVRXWÎH
P  Y]QLNORXna vadném výrobku dodaném pojištìným;
Q  ]SÕVREHQRX QD YFHFK GRGDQÛFK SRMLÆWQÛP QHER QD YFHFK QD QLFKÎ
SRMLÆWQÛ SURYiGO REMHGQDQRX mLQQRVW MHVWOLÎH NH ÆNRG GRÆOR SURWR ÎH
dodané vìci byly vadné nebo objednaná èinnost byla vadnì provedena SRMLÆWQÛQHGRGUÎHOSÀHGHSVDQÛQHEREÎQSRXÎtYDQÛSRVWXS
UHVSQiYRGNSRXÎtYiQt]DÀt]HQtVWURMHYFL 
 1HQtOL Y GRSONRYÛFK SRMLVWQÛFK SRGPtQNiFK QHER Y SRMLVWQp VPORXY
ujednáno jinak, pojištìní odpovìdnosti se dále nevztahuje na povinnost
QDKUDGLWÆNRGXDSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPX
D  ]SÕVREHQRX na vìcech, které pojištìný pøevzal ke zpracování, opravì,
úpravì, prodeji, úschovì nebo z jiného obdobného dùvodu za úèelem provedení objednané èinnosti;
E  ]SÕVREHQRX leteckým provozem, leteckým zaøízením vèetnì jeho modelù nebo plavidlem;
F  Y]QLNORXna movitých vìcech, které pojištìný oprávnìnì XÎtYi;
G  Y]QLNORXQDÎLYRWQtPSURVWÀHGt;
H  VSRmtYDMtFtYekologické újmì;
I  ]SÕVREHQRXprovozováním zaøízení k èištìní vody, k èištìní odpadních
vod, k nakládání s odpadyDN]QHÆNRGRYiQtRGSDGÕ
J  porušením právní povinnosti pojištìným v dobì pøed uzavøením
pojištìní;
K  z pøepravních a zasílatelských smluv; na vìcech, které pojištìný
SÀHSUDYXMH GRSUDYQtP SURVWÀHGNHP YH YODVWQt UHÎLL PLPR UiPHF SÀHSUDY
ních smluv;
L  ] SURMHNWRYp D LQÎHQÛUVNp mLQQRVWL z èinnosti geologického
prùzkumu a zemìmìøièství;
M  sesedáním a sesouváním pùdy, poddolováním, erozí, vibracemi,
prùmyslovým odstøelem a pozvolným vnikáním vlhka;
N  QD ORXNiFK VWURPHFK ]DKUDGQtFK SROQtFK D OHVQtFK NXOWXUiFK NWHURX
zpùsobila pøi pastvì zvíøata MHMLFKÎ FKRYDWHOHP MH SRMLÆWQÛ D ÆNRGX
nebo újmu zpùsobenou divokou zvìøí;
O  MLQDNQHÎXEOtÎHQtPQD]GUDYtDXVPUFHQtPSRÆNR]HQtP]QLmHQtP
nebo pohøešováním vìcí;
P  Y]QLNORX v rámci pracovnìprávních vztahù RGSRYGQRVW ]D
PVWQDYDWHOH]DÆNRGX]SÕVREHQRX]DPVWQDQFLDQDRSDN 
Q  Y]QLNORX]DYOHmHQtPUR]ÆtÀHQtPSÀHQRVHPQDNDÎOLYpFKRURE\ lidí, zvíøat
nebo rostlin;
R  ]SÕVREHQRXSÀHQRVHPYLUXHIV.
3.
Pojištìní se nevztahuje na povinnost pojištìného nahradit:
D  nemajetkovou újmu zpùsobenou z hrubé nedbalosti porušením
GÕOHÎLWpSUiYQtSRYLQQRVWLQHERSRKQXWN\]YOiÆË]DYUÎHQtKRGQp;
E  nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak
QHÎSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtQHERXVPUFHQtP.
4.
Pojištìní se nevztahuje na povinnost pojištìného nahradit škodu
D SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL XVPUFHQt WpÎ ~MPX zpùsobenou osobám
pøíbuzným èi subjektùm majetkovì propojeným, a to:
D  VYpPX PDQÎHOX UHJLVWURYDQpPX SDUWQHURYL  SÀtEX]QÛP Y ÀDG SÀtPp
RVREiP NWHUp V QtP ÎLMt YH VSROHmQp GRPiFQRVWL VSROHmQtNÕP REFKRGQtFK NRUSRUDFt QHER PDQÎHOÕP UHJLVWURYDQÛP SDUWQHUÕP mL SÀtEX]QÛP
YÀDGSÀtPpWFKWRVSROHmQtNÕQHERRVREiPNWHUpÎLMtVHVSROHmQtNHPYH
spoleèné domácnosti;
E  SRGQLNDWHOVNpPXVXEMHNWXYHNWHUpPPiSRMLÆWQÛMHKRPDQÎHOUHJLVWURYDQÛ SDUWQHU SÀtEX]QÛ Y ÀDG SÀtPp QHER RVRED NWHUiÎLMH V SRMLÆWQÛP
ve spoleèné domácnosti, majetkový podíl, a to v rozsahu odpovídajícímu
pomìru podílù jeho samého nebo tìchto osob k základnímu kapitálu
spoleènosti.
5.
Pojištìní se nevztahuje na povinnost pojištìného nahradit škodu a pøi
XEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPX]SÕVREHQRXRVREiPSRMLÆWQÛP
YUiPFLWpÎHSRMLVWQpVPORXY\ NÀtÎRYiRGSRYGQRVW 
6.
Z pojištìní nevzniká nárok na plnìní:
D  ]DSRMLÆWQpPXXORÎHQpQHERSURWLQPXXSODWRYDQppokuty, penále
èi jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
E  ]DSODWE\QiOHÎHMtFtYUiPFLpráv z vadného plnìní, odpovìdnosti za
prodlení a práv z bezdùvodného obohacení;
1.

F 
G 
7.

]D]WUiW\QiNODG\QHERMLQiY\GiQtY]QLNOiMLQÛPYVRXYLVORVWLVHVWDÎHQtP
výrobku z trhu;
Y SÀtSDG SUiYD QD QiKUDGX ÆNRG\ QHER ~MP\ SÀLVRX]HQp soudy USA
nebo Kanady.
Je-li v pojistné smlouvì pojištìno nìkteré pojistné nebezpeèí uveGHQp Y RGVWDYFtFK  DÎ  WRKRWR mOiQNX SODWt L SUR WRWR SRMLÆWQt ÎH
se nevztahuje na odpovìdnost za škodu nebo újmu zpùsobenou osWDWQtPL SRMLVWQÛPL QHEH]SHmtPL Y\ORXmHQÛPL Y RGVWDYFtFK  DÎ  WRKRWR mOiQNX 9 SRMLVWQp VPORXY O]H XMHGQDW ÎH VH SRMLÆWQt QHY]WDKXMH
L QD RGSRYGQRVW ]D ÆNRGX QHER ~MPX Y]QLNORX MLQDN QHÎ ]SÕVRE\ XYHGHQÛPLYRGVWDYFtFKDÎWRKRWRmOiQNX

kOiQHN
Pojistné
Podmínky pro úpravu výše pojistného
kOiQHNRGVW9338&=VHGRSOXMHWDNÎHSRMLVWLWHOMHRSUiYQQXSUDYLW
výši pojistného v pøípadech:
D  NG\GRMGHNH]PQSUiYQtFKSÀHGSLVÕPDMtFtFKYOLYQDSOQQtSRMLVWLWHOH
QHERQDMHKRRGYRGRYpSRYLQQRVWLYÕmLVWiWXmLMHKRRUJDQL]DmQtPVORÎNiP
nebo
E  NG\ ] SRKOHGX SRMLVWQp PDWHPDWLN\ GRMGH ] MLQÛFK GÕYRGÕ N RKURÎHQt
splnitelnosti závazkù pojistitele nebo
F  NG\GRMGHNUÕVWXLQGH[ÕYÛYRMHFHQSRMLÆWQÛFKYFtSÀtSDGQFHQSUDFtQD
MHMLFKUHSURGXNFLMHÎ]YHÀHMXMHkHVNÛVWDWLVWLFNÛ~ÀDGSRNXG]DVOHGRYDQp
REGREtWHQWRUÕVWmLQtYLFHQHÎ
kOiQHN
Výkladová ustanovení
1.
D 
E 
F 
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Ekologickou újmou se rozumí nepøíznivá mìøitelná zmìna pøírod-ního
]GURMHQHERPÀLWHOQp]KRUÆHQtMHKRIXQNFtNWHUiVHPÕÎHSURMHYLWSÀtPR
nebo nepøímo
QDFKUiQQÛFKGUX]tFKYROQÎLMtFtFKÎLYRmLFKÕmLSODQURVWRXFtFKURVWOLQ
nebo pøírodních stanovištích;
QD SRG]HPQtFK QHER SRYUFKRYÛFK YRGiFK YmHWQ SÀtURGQtFK OpmLYÛFK
zdrojù a zdrojù pøírodních minerálních vod;
QDSÕGMHMtP]QHmLÆWQtP
Pohøešováním vìci se rozumí stav, kdy pojištìný, pøíp. poškozený ne]iYLVOHQDVYpYÕOLSR]E\OPRÎQRVWVYFtQHERVmiVWtYFLQDNOiGDWQHYt
NGHVHYFQDFKi]tSRSÀtSDG]GDYFMHÆWYÕEHFH[LVWXMH YmHWQ]WUiW\
DRGFL]HQtYFL 3ODWtURYQÎSURSRKÀHÆRYiQtmiVWLYFL
Poškozením vìci VHUR]XPt]PQDVWDYXYFLNWHURXMHPRÎQRREMHNWLYQ
odstranit opravou, nebo taková zmìna stavu vìci, kterou objektivnì není
PRÎQp RGVWUDQLW RSUDYRX SÀHVWR MH YÆDN YF SRXÎLWHOQi N SÕYRGQtPX
úèelu.
Profesionální sportovní èinností se rozumí sportovní èinnost provádìná
za úplatu, vèetnì pøípravy k této èinnosti.
Sériovou škodnou událostí se rozumí více èasovì spolu souvisejících
událostí, které vyplývají ze stejného zdroje, pøíèiny, události, okolnosti,
]iYDG\mLMLQpKRQHEH]SHmt7DNRYpXGiORVWLVHSRYDÎXMt]DMHGQXÆNRGQRX
událost.
Sesedáním pùdy se rozumí klesání zemského povrhu smìrem do centra
Zemì v dùsledku pùsobení pøírodních sil nebo lidské èinnosti.
Sesouváním pùdy se rozumí její posun po zemském povrchu zpùsobený
geologickými nebo atmosférickými podmínkami.
Šíøením poplašných zprávVHUR]XPt]QHSRNRMHQtDOHVSRmiVWLRE\YDWHOVWYDQMDNpKRPtVWDWtPÎHQNGRUR]ÆLÀXMHSRSODÆQRX]SUiYXNWHUiMH
nepravdivá.
ÃNRGRX Y]QLNORX MLQDN QHÎ XEOtÎHQtP QD ]GUDYt D XVPUFHQtP
poškozením, znièením nebo pohøešováním vìcí se rozumí finanèní
škoda WM ÆNRGD NWHUi QHVSRmtYi Y ~MP SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL
usmrcení nebo ve škodì na vìci.
Škodou aSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎújmou zpùsobenou
úmyslnì se rozumí škoda nebo újma zpùsobená úmyslným konáním èi
opomenutím, které lze pøièíst pojištìnému, jeho statutárnímu zástupci
nebo kompetentnímu øídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto
osoby vìdìly. Pøi dodávkách vìcí nebo prací je škoda nebo újma zpùsobená
~P\VOQWDNpWHKG\NG\ÎW\WRRVRE\R]iYDGiFKYFtQHERVOXÎHEYGO\
2ÆNRGXQHER~MPX]SÕVREHQRX~P\VOQMGHWDNpYSÀtSDGÎHSRMLÆWQÛ
jeho statutární zástupce nebo kompetentní øídící pracovník nebo fyzická
nebo právnická osoba èinná pro pojištìného, zamìstnanec nebo pomocník
~P\VOQQHGRGUÎHOLSUiYQtSÀHGSLV\D]iYD]QpQRUP\SURYÛUREXSURGHM
DGLVWULEXFLYÛURENÕQHER~P\VOQQHGRGUÎHOLLQVWUXNFHDSRN\Q\GDQp
pojištìným, jeho statutárním zástupcem nebo kompetentním øídícím pracovníkem.
8ÎtYiQtPYFLse rozumí stav, kdy pojištìný má vìc movitou èi budovu
QHERSR]HPHNSRSUiYXYHVYpPRFLDMHRSUiYQQY\XÎtYDWMHMtXÎLWQpYODVWnosti.
Vìcí se rozumí hmotná vìc, tedy ovladatelná èást vnìjšího svìta, která má
povahu samostatného pøedmìtu.
VýrobkemVHUR]XPtMDNiNROLYPRYLWiYFNWHUiE\ODY\UREHQDY\WÎHQD
QHER MLQDN ]tVNiQD EH] RKOHGX QD VWXSH MHMtKR ]SUDFRYiQt D MH XUmHQD
N XYHGHQt QD WUK ]D ~mHOHP SURGHMH QiMPX QHER MLQpKR SRXÎLWt =D
ÆNRGX ]SÕVREHQRX YDGRX YÛURENX VH SRYDÎXMH i škoda vzniklá vadou
vykonané práce po jejím pøedání.
'RGiYNRX YÛURENX se rozumí skuteèné pøedání výrobku po-jištìným
jinému, a to bez ohledu na právní dùvod. Dodávka je uskuteènìna
Y RNDPÎLNX NG\ SRMLÆWQÛ ]WUiFt UHiOQRX PRÎQRVW GLVSRQRYDW YÛURENHP
WHG\ PRÎQRVW PtW YOLY QD YÛUREHN D MHKR SRXÎLWt Pøedáním vykonané
práce je její dokonèení a skuteèné pøevzetí ze strany objednatele nebo jiného oprávnìného subjektu.
Výrobek je vadný, není-li tak bezpeèný, jak to od nìho lze rozumnì
oèekávat se zøetelem ke všem okolnostem, zejména ke zpùsobu, jakým je
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15.
16.

YÛUREHNQDWUKXYHGHQQHERQDEt]HQNSÀHGSRNOiGDQpPX~mHOXMHPXÎPi
YÛUREHNVORXÎLWMDNRÎLVSÀLKOpGQXWtPNGRENG\E\OYÛUREHNXYHGHQQD
WUKDGiOHQHVSOXMHOLGDOÆtSRGPtQN\EH]YDGQpKRYÛURENX
Znièením vìciVHUR]XPt]PQDVWDYXYFLNWHURXREMHNWLYQQHQtPRÎQp
RGVWUDQLWRSUDYRXDSURWRYFMLÎQHO]HGiOHSRXÎtYDWNSÕYRGQtPX~mHOX
ÍLYRWQtP SURVWÀHGtP se rozumí vše, co vytváøí pøirozené podmínky
existence organismù vèetnì èlovìka a je pøedpokladem jejich dalšího vývo-

MH -HKR VORÎNDPL MVRX ]HMPpQD RY]GXÆt YRGD KRUQLQ\ SÕGD RUJDQLVP\
ekosystémy a energie.
kOiQHN
Závìreèná ustanovení
Tyto pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1.2014.

8&=2GS3

'RSOĨNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\
pro pojištìní odpovìdnosti podnikatele a právnické osoby
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Úvodní ustanovení
Škodná událost, pojistné riziko
=iNODGQtSRMLVWQiQHEH]SHmt ]iNODGQtSRMLÆWQt
'DOÆtSRMLVWQiQHEH]SHmtDUL]LND GRGDWNRYiSRMLÆWQt
Územní platnost pojištìní
Speciální výluky z pojištìní
Výkladová ustanovení
=iYUHmQiXVWDQRYHQt ~mLQQRVWSRMLVWQÛFKSRGPtQHN

kOiQHN
Úvodní ustanovení
Pojištìní je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná
miVW ² 8&= GiOH MHQ Å933 8&=´  9ÆHREHFQÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL SUR SRMLÆWQt RGSRYGQRVWL ² ]YOiÆWQt miVW  8&=2GS GiOH
MHQ Å8&=2GS´  WPLWR 'RSONRYÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL SUR
SRMLÆWQt RGSRYGQRVWL SRGQLNDWHOH D SUiYQLFNp RVRE\ 8&=2GS3
GiOH WpÎ Å8&=2GS3´  D SRMLVWQRX VPORXYRX NWHUp VSROX WYRÀt QHGtO
nou souèást. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
kOiQHN
Škodná událost, pojistné riziko
Pojištìní odpovìdnosti se vztahuje na právním pøedpisem stanovenou povinQRVW  SRMLÆWQpKR I\]LFNp RVRE\ SRGQLNDMtFt D SUiYQLFNp RVRE\ SRGQLNDMtFt
LRVWDWQt XKUDGLWÆNRGXDSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPXY]QLNORX
událostí, která by mohla být dùvodem vzniku práva na plnìní pojistitele /pøíèina
Y]QLNX ÆNRG\ QHER ~MP\ škodná událost  D NWHUi QDVWDOD Y GRE WUYiQt
pojištìní na území vymezeném v pojistné smlouvì v souvislosti s oprávnìnì
Y\NRQiYDQÛPL mLQQRVWPL EOtÎH Y\PH]HQÛPL Y SRMLVWQp VPORXY pojistné
riziko  3ÀHGSRNODGHP Y]QLNX SUiYD QD SRMLVWQp SOQQt MH ]iURYH VNXWHmQRVW
ÎH L ÆNRGD QHER ~MPD QDVWDOD Y GRE WUYiQt SRMLÆWQt QD ~]HPt Y\PH]HQpP
v pojistné smlouvì. V pojistné smlouvì mohou být ujednány i jiné pøedpoklady
vzniku práva na pojistné plnìní.
kOiQHN
=iNODGQtSRMLVWQiQHEH]SHmt ]iNODGQtSRMLÆWQt
1.
D 
E 
F 
2.
D 
E 
3.

4.

5.

6

Pojištìný má právo, aby za nìj pojistitel uhradil v rozsahu a ve výši urèené
právním pøedpisem:
újmu vzniklou jiné osobì SÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQt;
škodu vzniklou jiné osobì poškozením, znièením a pohøešováním
vìci;
MLQRX ÆNRGX Y\SOÛYDMtFt ] ~MP\ SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL XVPUFHQt D ]H
ÆNRG\QDYFLSRGOHStVPD DE WRKRWRRGVWDYFH následná finanèní
škoda 
Dále má pojištìný právo, aby za nìj pojistitel uhradil
náklady nutné k právní ochranì pojištìného proti uplatnìnému nároku
QD QiKUDGX ÆNRG\ QHER SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL XVPUFHQt WpÎ ~MP\
YUR]VDKXXYHGHQpPYmOiQNXRGVWDYFL8&=2GS
zachraòovací nákladyYHVP\VOXmOiQNXRGVWDYFH8&=2GS
Pojištìní odpovìdnosti se vztahuje i na QiKUDGXQiNODGÕY\QDORÎHQÛFK
]GUDYRWQt SRMLÆËRYQRX QD ]GUDYRWQt SpmL YH SURVSFK WÀHWt RVRby v dùsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištìného v tìch
SÀtSDGHFK NG\ ] SRYLQQRVWL QDKUDGLW ~MPX SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL
XVPUFHQtNHNWHUpVHW\WRQiNODG\YiÎRXY]QLNOQiURNQDSOQQt]SRMLÆWQt
anebo v pøípadech, kdy vznikl nárok na plnìní za pracovní úraz nebo nemoc
z povolání u zamìstnavatele tøetí osoby.
Pojištìní se souèasnì vztahuje i na QiKUDGX QiNODGÕ Y\QDORÎHQÛFK
]GUDYRWQt SRMLÆËRYQRX QD ]GUDYRWQt SpmL YH SURVSFK SUDFRYQtND
pojištìného v dùsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištìného.
Pojištìní se vztahuje pouze na pøípady, kdy z povinnosti uhradit újmu pøi
XEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtSÀLSUDFRYQtP~UD]XQHERQHPRFL]SRYROiQtNHNWHUÛPVHQiNODG\QD]GUDYRWQtSpmLYiÎRXY]QLNOQiURNQDSOQQt
z pøíslušného právního pøedpisu Èeské republiky pøi pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání.
Pojištìní odpovìdnosti se vztahuje i na úhradu regresní náhrady orgánu
nemocenského pojištìní, která vznikla v dùsledku protiprávního jednání
pojištìného zjištìného soudem nebo správním úøadem a došlo ke skuteènostem
UR]KRGQÛPSURY]QLNQiURNXQDGiYNXQHPRFHQVNpKRSRMLÆWQt GOH]iNRQDm6ERQHPRFHQVNpPSRMLÆWQtYSODWQpP]QQt NG\]SRYLQQRVWLQDKUDGLW~MPXSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtVHNWHURXWDWRGiYND
souvisí, vznikl nárok na plnìní z pojištìní sjednaného pojistnou smlouvou.

6.

7.

8.
9.

Pojištìní odpovìdnosti se dále vztahuje i na povinnost pojištìného nahradit
ÆNRGXDSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPX]DNWHURXRGSRYtGi
z titulu YODVWQLFWYt D  RSUiYQQpKR XÎtYiQt QiMPX  EXGRY\ QHER
pozemkuVORXÎtFtFKNYÛNRQXmLQQRVWLSRMLÆWQpKR
Pojištìní odpovìdnosti se dále vztahuje i na povinnost pojištìného nahradit
ÆNRGXDSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPXNWHUiMH]SÕVREHQD
provozem vozidla nad rámec povinného pojištìní odpovìdnosti
z provozu vozidla a provozem vozidla jako pracovního stroje.
Pojištìní odpovìdnosti se dále vztahuje i na povinnost pojištìné-ho nahradit škodu, která je zpùsobena na YFHFKYQHVHQÛFKDRGORÎHQÛFK tøetích
osob.
Pojištìní odpovìdnosti se dále vztahuje i na povinnost pojištìného nahradit
ÆNRGXDSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPXNWHUiMH]SÕVREHQD
XmQLÎiNXVWXGHQWXSÀLSUDNWLFNpPY\XmRYiQtXSRMLÆWQpKR.

kOiQHN
'DOÆtSRMLVWQiQHEH]SHmtDUL]LND²GRGDWNRYiSRMLÆWQt
Pokud je to v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno, pojištìní odpovìdnosti se
kromì základních pojistných nebezpeèí definovaných v èlánku 3 tìchto pojistQÛFKSRGPtQHNY]WDKXMHQDQtÎHXYHGHQiSRMLVWQiQHEH]SHmtDUL]LND
Výše sjednaného sublimitu pojistného plnìní, spoluúèasti a územní platnost pro
dodatkové pojištìní jsou uvedeny v pojistné smlouvì.
 2GSRYGQRVW]DÆNRGX]SÕVREHQRXYDGRXYÛURENX 99
Odchylnì od èlánku 6 odstavce 1 tìchto pojistných podmínek se ujedQiYi VH ÎH VH SRMLÆWQt Y]WDKXMH L QD SRYLQQRVW SRMLÆWQpKR QDKUDGLW
ÆNRGX D SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL XVPUFHQt WpÎ ~MPX ]SÕVREHQRX
vadou výrobku po jeho dodávce nebo vadou vykonané práce
po jejím pøedání GiOH MHQ ÅYDGRX YÛURENX YDGQÛ YÛUREHN´ 
=D ÆNRGX QHER ~MPX ]SÕVREHQRX YDGRX YÛURENX VH WHG\ SRYDÎXMH
i škoda nebo újma vzniklá vadou vykonané práce po jejím pøedání.

'RGiYNRX YÛURENX se rozumí skuteèné pøedání výrobku pojištìným
jinému, a to bez ohledu na právní dùvod. Dodávka je uskuteènìna v
RNDPÎLNXNG\SRMLÆWQÛ]WUiFtUHiOQRXPRÎQRVWGLVSRQRYDWYÛURENHPWHG\
PRÎQRVW PtW YOLY QD YÛUREHN D MHKR SRXÎLWt 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
pojištìní uskuteènìna dodávka vadného výrobku, resp. byla pøedána
Y\NRQDQi SUiFH ]iURYH Y]QLNOD ÆNRGD QHER ~MPD D SRNXG E\OD ÆNRGQi
událost oznámena pojistiteli nejpozdìji do dvou let od ukonèení pojištìní.

3URmLQQRVWLYHVWDYHEQLFWYt SURYiGQtVWDYHEMHMLFK]PQDRGVWUDRYiQt
SÀtSUDYQp SUiFH SUR VWDYE\ ]HGQLFWYt  VH RGFK\OQ RG mOiQNX  RGVWDYFH
StVPM 8&=2GSSRMLÆWQtDXWRPDWLFN\Y]WDKXMHLQDSRYLQQRVWQDKUDGLWÆNRGXQHER~MPX]SÕVREHQRXVHVHGiQtPDVHVRXYiQtPSÕG\MDNRÎL
poddolováním a vibracemi.
Pojištìní v rozsahu tohoto ujednání se však nevztahuje na povinnost
SRMLÆWQpKRQDKUDGLWÆNRGXQHERSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPX
zpùsobenou výrobkem, který pojištìný 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;
 Y]QLNORXSURWRÎHparametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištìným QDÎiGRVW poškozeného zmìnìny, nebo vzniklou proWRÎHYÛUREHNE\OQDÎiGRVWSRÆNR]HQpKRSRMLÆWQÛPinstalován do jiných
podmínekQHÎSURNWHUpMHXUmHQ
zpùsobenou výrobkem, který nebyl dostateènì testován podle uznávaných
pravidel vìdy a techniky nebo jiného uznaného zpùsobu;
zpùsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl
pojištìným pøedem avizován;
zpùsobenou pøi projekci, konstrukci a stavbì letadla nebo dodávkou
souèástek nebo jiných výrobkù, které jsou s vìdomím pojištìného instalovány v letadlech.
Z pojištìní v rozsahu tohoto ujednání nevzniká nárok na plnìní za ztráty,
náklady nebo jiná vydání vzniklá v souvislosti se VWDÎHQtPYÛURENX]WUKX,
stejnì tak ]DILQDQmQtÆNRGX]SÕVREHQRXYDGRXYÛURENX
Pojištìní v rozsahu tohoto dodatkového pojištìní se sjednává se stejQÛPL SDUDPHWU\ SRMLÆWQt VXEOLPLWHP SRMLVWQpKR SOQQt VSROX~mDVWt
D~]HPQtSODWQRVWt NWHUpMVRXVMHGQiQ\SUR]iNODGQtSRMLÆWQtQHQtOLYSRjistné smlouvì ujednáno jinak.
 2GSRYGQRVW]DÆNRGXQDYFHFKPRYLWÛFKXÎtYDQÛFK 

2GFK\OQRGmOiQNXRGVWDYFHStVPF 8&=2GSVHXMHGQiYiÎHVH

pojištìní vztahuje i na povinnost pojištìného nahradit škodu na vìcech moYLWÛFKNWHUpSRMLÆWQÛXÎtYiQD]iNODGVPORXY\
Pojištìní se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opotøebením vìci,
QD ÆNRG\ Y]QLNOp QDGPUQÛP PHFKDQLFNÛP ]DWtÎHQtP D QD ÆNRG\ Y]QLNOp
chybnou obsluhou nebo hrubou nedbalostí pojištìného nebo toho,
NRKR SRMLÆWQÛ NH VYp mLQQRVWL SRXÎLO 3RMLÆWQt VH QHY]WDKXMH QD ÆNRG\
vzniklé pohøešováním vìci.
 2GSRYGQRVW]DÆNRGXQDYFHFKSÀHY]DWÛFK 

2GFK\OQRGmOiQNXRGVWDYFHStVPD 8&=2GSVHXMHGQiYiÎHVH
pojištìní vztahuje i na povinnost pojištìného nahradit škodu na vìcech,
které pojištìný pøevzal nebo má u sebe ke zpracování, opravì, úpravì,
prodeji nebo z jiného obdobného dùvodu za úèelem objednané èinnosti.
Pojištìní se však nevztahuje na škody vzniklé pohøešováním vìci.
 2GSRYGQRVW]DILQDQmQtÆNRGX 

2GFK\OQ RG mOiQNX  RGVWDYFH  StVP O  8&=2GS VH XMHGQiYi ÎH
se pojištìní vztahuje i na povinnost pojištìného nahradit škodu vzniklou
WÀHWt RVRE MLQDN QHÎ XEOtÎHQtP QD ]GUDYt D XVPUFHQtP SRÆNR]HQtP
]QLmHQtP QHER SRKÀHÆRYiQtP YFt ILQDQmQt ÆNRGD  ÃNRGQRX XGiORVWt VH
rozumí porušení povinnosti stanovené právním pøedpisem, které spoèívá
v urèitém jednání nebo opomenutí, anebo vznik okolnosti, se kterou je spojen vznik odpovìdnosti, ke kterému došlo na území vymezeném v pojistné
VPORXY YmHWQ Y]QLNOÛFK HNRQRPLFNÛFK ~mLQNÕ  Y GRE WUYiQt SRMLÆWQt
3ÀHGSRNODGHP SUR SRVN\WQXWt SRMLVWQpKR SOQQt MH VNXWHmQRVW ÎH L ÆNRGD
nastala v dobì trvání pojištìní na území vymezeném v pojistné smlouvì
a škodná událost byla pojistiteli oznámena nejpozdìji dva roky po ukonèení
SRMLÆWQt %\OROL SÀtmLQRX Y]QLNX ÆNRG\ MDNpNROLY RSRPHQXWt SRYDÎXMH VH
WRWR SRUXÆHQt SRYLQQRVWL Y SÀtSDG SRFK\E ]D Y]QLNOp RNDPÎLNHP NG\ E\
zmeškané jednání muselo být nejpozdìji uskuteènìno, aby se zabránilo
vzniku finanèní škody.
Pojištìní se však nevztahuje na povinnost pojištìného nahradit finanèní
škodu:
zpùsobenou pojištìným jako èlenem pøedstavenstva èi dozorèí rady nebo
jako jednatelem èi prokuristou jakékoliv obchodní korporace;
vzniklou prodlením se splnìním smluvní povinnosti èi jejím nesplnìním;
QHGRGUÎHQtP smluvnì stanovených nákladù a rozpoètù;
spoèívající ve schodku na finanèních hodnotách MHMLFKÎ VSUiYRX E\O
pojištìný povìøen;
vzniklou pøi obchodování s cennými papíry, penìzi, úvìry, pojištìním,
OHDVLQJHP D SR]HPN\ MDNRÎ L Y VRXYLVORVWL s platebním stykem všeho
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
- SURMHNWRYiDLQÎHQÛUVNi 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 spoleèenských vìd
- testování, mìøení, analýzy a kontroly
- VOXÎE\ Y REODVWL  DGPLQLVWUDWLYQt VSUiY\ D VOXÎE\ RUJDQL]DmQ
hospodáøské povahy.
Není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak, pojištìní se dále nevztahuje na
povinnost pojištìného nahradit finanèní škodu zpùsobenou vadou
výrobku, pokud tato škoda vznikla YGÕVOHGNXPRQWiÎH, umístìní nebo
SRORÎHQt dodaných vadných výrobkù, v dùsledku smísení, spojení
nebo zpracování s vadným výrobkem vyrobeným pojištìným anebo
související s vyrobením výrobku vadným strojem dodaným pojištìným.
 2GSRYGQRVW]DÆNRGXQDYFHFKSÀHY]DWÛFKN~VFKRY 

2GFK\OQRGmOiQNXRGVWDYFHStVPD 8&=2GSVHXMHGQiYiÎHVH
pojištìní vztahuje i na povinnost pojištìného nahradit škodu na vìcech,
které pojištìný pøevzal proti potvrzení výluènì k úschovì. Pojištìní se však
nevztahuje na motorová vozidla, motorová plavidla, letadla, klenoty,
peníze a jiné FHQQRVWL=DFHQQRVWVHYÆDNQLNG\QHSRYDÎXMtRGY\

1iURN QD SRMLVWQp SOQQt YÆDN Y]QLNQH SRX]H ]D SÀHGSRNODGX ÎH YFL
pøevzaté proti potvrzení, s výjimkou šály, šátku, èepice, klobouku a rukavic,
MVRX WtPWR SRWYU]HQtP MHGQRWOLY XUmHQ\ XORÎHQ\ YH Y\PH]HQpP SURVWRUX
SRGVWiOÛPGR]RUHPSRMLÆWQpKRVWtPÎHGRWRKRWRSURVWRUXVPtYVWXSRYDW
pouze pojištìný.
Není-li ujednáno jinak, je v pojistné smlouvì uveden sublimit pojistného
SOQQtQDMHGHQÆDWQt ~VFKRYQt OtVWHNDVXEOLPLWSRMLVWQpKRSOQQtGHQQt
 2GSRYGQRVW ]D ÆNRGX QD PRWRURYÛFK YR]LGOHFK SÀHY]DWÛFK N RVWUD]H 

2GFK\OQRGmOiQNXRGVWDYFHStVPD 8&=2GSVHXMHGQiYiÎHVH
pojištìní vztahuje i na povinnost pojištìného nahradit škodu na motorových
vozidlech, které pojištìný pøevzal proti potvrzení výluènì k ostraze.

1iURNQDSRMLVWQpSOQQtY]QLNQHSRX]H]DSÀHGSRNODGXÎHPRWRURYiYRzidla byla odstavena na místì pod stálým dozorem pojištìného.
Pojištìní se však nevztahuje na škody vzniklé pohøešováním èásti motorového vozidla, jeho pøíslušenství, obsahu nebo nákladu.
 2GSRYGQRVW ]D ÆNRGX Y]QLNORX QDUXÆHQtP ÎLYRWQtKR SURVWÀHGt


2GFK\OQ RG mOiQNX  RGVWDYFH  StVP G  8&=2GS VH SRMLÆWQt
Y]WDKXMHURYQÎQDSRYLQQRVWSRMLÆWQpKRXKUDGLWILQDQmQtÆNRGXY]QLNORX











QDUXÆHQtPÎLYRWQtKRSURVWÀHGt]HMPpQDQDSÕGiFKDYRGiFKNWHUiVSRmtYi
v pøimìøených nákladech na provedení sanaèních a jiných souvisejících opatøení k zamezení, odstranìní, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíøení nebo vypouštìní nebezpeèné chemické látky nebo
pøípravku.
1DUXÆHQtP ÎLYRWQtKR SURVWÀHGt VH UR]XPt QHJDWLYQt RYOLYQQt YODVWQRVWt
VORÎHNÎLYRWQtKRSURVWÀHGtQDGPtUXVWDQRYHQRXSUiYQtPLSÀHGSLV\GRÆOROL
k nìmu v souvislosti s èinností pojištìného uvedenou v pojistné smlouvì
a na území vymezeném v pojistné smlouvì v dùsledku jednotlivé, náhlé
a nepøedvídatelné události, která se odlišuje od øádného bezporuchového
SURYR]XFKRGX]DÀt]HQtQHERVWURMH GiOHMHQporuchová událost]iURYH
WpÎškodná událost 
3ÀHGSRNODGHP SUR SRVN\WQXWt SRMLVWQpKR SOQQt MH VNXWHmQRVW ÎH Y GRE
WUYiQt SRMLÆWQt GRÆOR N SRUXFKRYp XGiORVWL D Y]QLNOD ÆNRGD D ]iURYH MHOL
QDUXÆHQtÎLYRWQtKRSURVWÀHGt]MLÆWQRYWpWRGREQHERQHMSR]GMLGRGYRX
let od zániku pojistné smlouvy.
1DUXÆHQt YtFH VORÎHN ÎLYRWQtKR SURVWÀHGt Y GÕVOHGNX MHGLQp SRUXFKRYp
XGiORVWL VH SRYDÎXMH ]D MHGQX ÆNRGQRX XGiORVW = SRMLÆWQt YÆDN QHY]QLNi
SUiYR QD SRMLVWQp SOQQt Y SÀtSDG ]MLÆWQt QDUXÆHQt ÎLYRWQtKR SURVWÀHGt
v dùsledku více poruchových událostí, které jsou z hlediska jejich úèinku
VWHMQpKRGUXKX MDNR]QHmLÆËRYiQtQHERRGSDÀRYiQt SÀLmHPÎE\NQDUXÆHQt
ÎLYRWQtKR SURVWÀHGt QHGRÆOR QDVWDODOL E\ SRX]H MHGQRWOLYi SRUXFKRYi
událost takového druhu.
3RMLÆWQÛMHSRYLQHQRGERUQXGUÎRYDWQHERQHFKDWXGUÎRYDWzaøízení
èi stroje NWHUp RKURÎXMt ÎLYRWQt SURVWÀHGt 1HVWDQRYtOL SUiYQt mL SURYR]Qt
SÀHGSLV\ NUDWÆt LQWHUYDO\ PXVt EÛW WDWR ]DÀt]HQt mL VWURMH DOHVSR NDÎGÛFK
SWOHWSÀH]NRXPiQ\RGERUQRXUHYL]QtILUPRX7DWROKÕWDSRmtQiEÎHWEH]
ohledu na poèátek pojištìní uvedením zaøízení do provozu nebo termínem
SRVOHGQtUHYL]H1HGRGUÎtOLSRMLÆWQÛW\WRSRYLQQRVWLMHSRMLVWLWHORSUiYQQ
SRMLVWQpSOQQt~PUQVQtÎLW
Pojištìní v rozsahu tohoto dodatkového pojištìní se však nevztahuje
QD QDUXÆHQt ÎLYRWQtKR SURVWÀHGt Y GÕVOHGNX SRUXFK\ MDNÛFKNROLY zaøízení
N mLÆWQt RGSDGQtFK YRG D ]SUDFRYiQt RGSDGÕ mLVWLmHN YRG MDNRÎ
i na jakékoliv skladování nebezpeèných odpadù WM MHMLFK GRmDVQp
XORÎHQtQDPtVWHFKNWRPXXUmHQÛFKSRGREXQH]E\WQQXWQRX Dskládky
odpadùYÆHKRGUXKX WMMHMLFKWUYDOpXORÎHQt]D~mHOHP]QHÆNRGQQt 
7RWR SRMLÆWQt QHQt SRMLÆWQtP GOH ]iNRQD m  6E ]iNRQ R SUHYHQFL
]iYDÎQÛFKKDYiULt DQLSRMLÆWQtPGOH]iNRQDm6ERSÀHGFKi]HQt
ekologické újmì a o její nápravì a o zmìnì nìkterých zákonù, pokud má
pojištìný povinnost takovéto pojištìní uzavøít.

 2GSRYGQRVW ]D ILQDQmQt ÆNRGX ]SÕVREHQRX YDGRX YÛURENX 
Y]QLNORX Y GÕVOHGNX PRQWiÎH XPtVWQt QHER SRORÎHQt GRGDQÛFK
YDGQÛFKYÛURENÕ 
Odchylnì od èlánku 4 odstavce 4 tìchto pojistných podmínek se pojištìní
VMHGQiYiLSURSÀtSDGILQDQmQtÆNRG\QDVWDOpYGÕVOHGNXPRQWiÎHXPtVWQt
QHERSRORÎHQtYDGQÛFKYÛURENÕY\UREHQÛFKSRMLÆWQÛP3UiYRQDSOQQt
Y]QLNiSRX]H]DSÀHGSRNODGXÎHYDGQÛYÛUREHNO]HGHPRQWRYDWRGVWUDQLW
QHERVHMPRXWDÎHMHWRHNRQRPLFN\~mHOQp

)LQDQmQt ÆNRGRX VH UR]XPt ÆNRGD Y]QLNOi MLQDN QHÎ XEOtÎHQtP QD ]GUDYt
D XVPUFHQtP SRÆNR]HQtP ]QLmHQtP QHER SRKÀHÆRYiQtP YFL 3RMLÆËRYQD
z tohoto pojištìní poskytne výluènì náhradu finanèních škod v podobì
QiNODGÕQDGHPRQWiÎRGVWUDQQtQHERVHMPXWtYDGQÛFKYÛURENÕDQiNODGÕ
QD PRQWiÎ XPtVWQt QHER SRORÎHQt YÛURENÕ EH]YDGQÛFK QiKUDGRX ]D
YDGQp RYÆHP SRX]H ]D SÀHGSRNODGX ÎH W\WR QiNODG\ E\O\ SRÆNR]HQÛP
VNXWHmQY\QDORÎHQ\

3RMLÆËRYQD SRVN\WQH SOQQt SRX]H Y SÀtSDG ÎH SÀtmLQD ÆNRG\ VSRmtYi YH
vadném výrobku. Pojištìní se nevztahuje na pøípady, kdy pøíèinou vzniku
škody byla YDGQiPRQWiÎ.
Pojištìní se nevztahuje na náhradu pøepravních nákladù vzniklých novou dodávkou bezvadných výrobkù vèetnì pøípadných dalších souvisejících dodateèných nákladù.
Pojištìní se dále nevztahuje na povinnost uhradit škodu vzniklou v dùsledku
PRQWiÎHXPtVWQtQHERSRORÎHQtGRGDQÛFKYDGQÛFKYÛURENÕdo letadel
nebo plavidel.

3RMLÆWQt VH WpÎ QHY]WDKXMH QD SÀtSDG\ NG\ vadnost dodaných vadných
výrobkù byla zjištìna pøi výstupní kontrole u pojištìného, anebo pøi
této výstupní kontrole zjištìna být mohla, pokud by tato kontrola byla øádnì
provedena.

3RMLÆËRYQDGiOHQHKUDGt~MPXY]QLNORXSRÆNR]HQpPXWtPÎHPXVHOSRMLÆW
nému zaplatit za dodávku vadných výrobkù.
Nárok na pojistné plnìní vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vadného výrobku uskuteènìna v dobì úèinnosti pojištìní a pokud byla škodná
událost oznámena pojistiteli nejpozdìji do dvou let od ukonèení pojištìní.
 2GSRYGQRVW]DÆNRGXQDYFHFK]DPVWQDQFÕ 

2GFK\OQRGmOiQNXRGVWDYFHStVPP 8&=2GSVHXMHGQiYiÎHVH
pojištìní vztahuje i na odpovìdnost zamìstnavatele za škodu vzniklou na
YFHFKNWHUp]DPVWQDQHFSRMLÆWQpKRRGORÎLOSÀLSOQQtSUDFRYQtFK~NROÕ
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 všechny škodné události nastalé v jednom dni.
 1iKUDGDQiNODGÕSRMLVWLWHOHSRMLÆWQtRGSRYGQRVWL]SURYR]XYR]LGla uplatnìná formou postihu vùèi pojištìnému jako zamìstnavateli
ÀLGLmHYR]LGOD 

2GFK\OQ RG mOiQNX  RGVWDYFH  StVP O  D mOiQNX  RGVWDYFH  StVP P 
8&=2GSVHXMHGQiYiÎHVHSRMLÆWQtY]WDKXMHLQDQiKUDGXQiNODGÕNWHUp
Y\QDORÎLO]DSRMLÆWQpKRSURYR]RYDWHOHSRMLÆWQpKRYR]LGODNWHUÛPE\ODÆNRGD
zpùsobena, pojistitel z pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla v dùsledku proWLSUiYQtKR MHGQiQt ÀLGLmH ² ]DPVWQDQFH SRMLÆWQpKR GOH ]iNRQD m 
6ERSRMLÆWQtRGSRYGQRVWL]SURYR]XYR]LGOD 
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Toto pojištìní se však vztahuje pouze na pøípady, kdy nárok na náhradu
Y\QDORÎHQÛFK QiNODGÕ ] SRMLÆWQt RGSRYGQRVWL ] SURYR]X YR]LGOD Y]QLNO
QD ]iNODG   REmDQVNpKR ]iNRQtNX SRYLQQRVW QDKUDGLW ÆNRGX
]SÕVREHQRX SURYR]HP GRSUDYQtFK SURVWÀHGNÕ  D   RGVW  StVP E 
]iNRQD m  6E SRUXÆHQt ]iNODGQt SRYLQQRVWL WÛNDMtFt VH SURYR]X
na pozemních komunikacích, pokud toto porušení bylo v pøíèinné souvisORVWL VH Y]QLNHP ÆNRG\ NWHURX MH SRMLÆWQÛ SRYLQHQ QDKUDGLW  D   RGVW
 StVP H  ]iNRQD m  6E Àt]HQt YR]LGOD RVRERX NWHUi SÀL Àt]HQt
vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo
OpNXR]QDmHQpKR]iND]HPÀtGLWPRWRURYpYR]LGOR 
Pøedpokladem plnìní pojistitele je vydání pravomocného rozhodnutí soudu
o nároku na uplatnìní postihu vùèi pojištìnému.
 2GSRYGQRVW ]D ILQDQmQt ÆNRGX YÛERUX VSROHmHQVWYt YODVWQtNÕ E\WRYÛFKMHGQRWHN  

2GFK\OQRGmOiQNXRGVWDYFHStVPO 8&=2GSVHXMHGQiYiÎHVH
pojištìní vztahuje na povinnost uhradit finanèní škodu zpùsobenou èlenem
výboru spoleèenství vlastníkù bytových jednotek, resp. vlastníkem bytové
MHGQRWN\NWHUpKRYSÀtSDGÎHQHQt]YROHQYÛERUVKURPiÎGQtSRYÀtYÛNRQHP IXQNFH mOHQD YÛERUX  W]Y SRYÀHQÛ YODVWQtN GiOH MHQ ÅSRMLÆWQÛ´ 
pokud škoda vznikla v dùsledku porušení povinností vyplývajících z funkce
pojištìného.
Škodnou událostí se rozumí porušení povinnosti stanovené právním
pøedpisem, které spoèívá v urèitém jednání nebo opomenutí, ke kterému
GRÆOR QD ~]HPt kHVNp UHSXEOLN\ YmHWQ Y]QLNOÛFK HNRQRPLFNÛFK ~mLQNÕ 
v dobì trvání pojištìní. Bylo-li pøíèinou vzniku škody jakékoliv opomeQXWt SRYDÎXMH VH WRWR SRUXÆHQt SRYLQQRVWL Y SÀtSDG SRFK\E ]D Y]QLNOp
RNDPÎLNHPNG\E\]PHÆNDQpMHGQiQtPXVHOREÛWQHMSR]GMLXVNXWHmQQR
aby se zabránilo vzniku finanèní škody.
Pøedpokladem poskytnutí plnìní pøi škodì zpùsobené èlenem výboru
VSROHmHQVWYtYODVWQtNÕE\WRYÛFKMHGQRWHNMHVNXWHmQRVWÎHYGREWUYiQtSRMLÆWQt
bylo pojištìnému poprvé doruèeno písemné uplatnìní nároku poškozeného na
náhradu škody. Toto pojištìní se však nevztahuje na pøípady, kdy k porušení
povinností došlo pøede dnem, kdy pojištìní vstoupilo v platnost.

.URP YÛOXN ] SRMLÆWQt XYHGHQÛFK Y mOiQNX  8&=2GS D Y WFKWR
GRSONRYÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQNiFKVHGiOHXMHGQiYiÎHVHSRMLÆWQtdále
nevztahuje na povinnost èlena výboru spoleèenství vlastníkù bytových jednotek uhradit škody, které vyplývají:
 ]H VNXWHmQRVWL ÎH SRMLÆWQÛ ]tVNi osobní prospìch nebo výhodu nebo
pøijme odmìnu, na kterou nemá právní nárok;
z trestného èinu, z jakéhokoliv podvodného jednání nebo úmyslného
]QHXÎLWtSUDYRPRFL
ze schodku na finanèních hodnotách MHMLFKÎ VSUiYRX E\O SRMLÆWQÛ
povìøen;
pøímo nebo nepøímo z XEOtÎHQtQD]GUDYt nebo usmrcení nebo poškození,
znièení nebo pohøešování vìci;
z porušení povinností èlenù pøedstavenstva, dozorèí rady nebo jiných
statutárních orgánùYÛNRQQÛFKÀHGLWHOÕmLNWHUÛFKNROLYMLQÛFKPDQDÎHUÕ
obchodní korporace odlišné od pojistníka;
z uplatnìní nároku vùèi pojištìnému kterýmkoliv jiným pojištìným
nebo kterýmkoliv spoleèníkem pojistníka ]D ~mHOHP GRVDÎHQt MDNpNROLY
neoprávnìné výhody z titulu tohoto pojištìní;
jakéhokoliv soudního sporu dosud projednávaného v den vzniku této
pojistné smlouvy nebo pøedcházejícího tomuto dni, nebo ze skuteèností
XYiGQÛFKYGRVXGSUREtKDMtFtPQHERSÀHGFKi]HMtFtPMLÎVNRQmHQpPVRXGním sporu;
ze skuteèností, situací, okolností nebo událostí, R QLFKÎ SRMLÆWQÛ
v dobì uzavøení pojistné smlouvy vìdìl nebo mohl vìdìt èi pøimìøenì
SÀHGSRNOiGDWÎHE\PRKO\YpVWNHY]QLNXÆNRG\
 2GSRYGQRVW]DÆNRGX]SÕVREHQRXSÀLYÛNRQXYHÀHMQpVOXÎE\ 

2GFK\OQRGmOiQNXRGVWDYFHStVPI 8&=2GSVHXMHGQiYiÎHVH
pojištìní vztahuje i na povinnost uhradit škodu D SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt
D SÀL XVPUFHQt WpÎ ~MPX zpùsobenou SÀL YÛNRQX YHÀHMQp VOXÎE\ osobou
v hmotné nouzi a uchazeèem o zamìstnání vedeném v evidenci
uchazeèù o zamìstnání Úøadu práce ÈR, se kterými má pojištìný uzavøenou
VPORXYX R YÛNRQX YHÀHMQp VOXÎE\ D WR YH VP\VOX ]iN m  6E
o pomoci v hmotné nouzi.

8MHGQiYi VH ÎH VSROXSRMLÆWQi RVRED VH NWHURX Pi SRMLÆWQÛ X]DYÀHQRX
VPORXYX R YÛNRQX YHÀHMQp VOXÎE\ Pi SUiYR DE\ ]D QL SRMLVWLWHO ]DSODWLO
z jedné škodné nebo sériové škodné události èástku uvedenou ve smlouvì
MDNR VXEOLPLW SRMLVWQpKR SOQQt SÀLmHPÎ SOQQt Y\SODFHQi ]D YÆHFKQ\
škodné události všech pojištìných osob, se kterými má pojištìný uzavøenou
VPORXYXRYÛNRQXYHÀHMQpVOXÎE\QDVWDOpYSUÕEKXSRMLVWQpKRURNXQHVPt
pøesáhnout dvojnásobek uvedené èástky.

'iOHVHXMHGQiYiÎHSRMLÆWQtVHVMHGQiYiWpÎSURSÀtSDGNG\MHSRMLÆWQÛ
povinen uhradit škodu D SÀL XEOtÎHQt QD ]GUDYt D SÀL XVPUFHQt WpÎ ~MPX
vzniklou osobì vykonávající YHÀHMQRX VOXÎEX QD ]iNODG VPORXY\
RYÛNRQXYHÀHMQpVOXÎE\

2GFK\OQRG mOiQNXRGVWDYFH8&=2GSVHXMHGQiYiÎHYUR]VDKX
pojištìných nebezpeèí sjednaných tímto ujednáním je pojištìna i povinnost
pojištìného nahradit škodu nebo újmu zpùsobenou osobám pojištìným v rámci
WpÎHSRMLVWQpVPORXY\ NÀtÎRYiRGSRYGQRVW 
 2GSRYGQRVW]DILQDQmQtÆNRGX]SÕVREHQRXYDGRXYÛURENXMHKR
smísením, spojením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobHQÛPSRMLÆWQÛP 
Odchylnì od èlánku 4 odstavce 4 tìchto pojistných podmínek se pojištìní
VMHGQiYi L SUR SÀtSDG ILQDQmQt ÆNRG\ QDVWDOp Y GÕVOHGNX WRKR ÎH YF
vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištìným anebo vzniklá v dùsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku je vadná. Právo na plnìní vzniká pouze za
SÀHGSRNODGX ÎH RGGOHQt YDGQpKR YÛURENX RG Y\UREHQp YDGQp YFL QHQt
PRÎQpQHERHNRQRPLFN\~mHOQp
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)LQDQmQt ÆNRGRX VH UR]XPt ÆNRGD Y]QLNOi MLQDN QHÎ XEOtÎHQtP QD ]GUDYt
a usmrcením, poškozením, znièením nebo pohøešováním vìci. Pojistitel
z tohoto pojištìní poskytne výluènì náhradu tìchto finanèních škod:
D  YSÀtSDGÎHQHO]HY\UREHQRXYDGQRXYFMLÎÎiGQÛP]SÕVREHPUHDOL]RYDW
D WR DË V ~SUDYDPL QHER EH] ~SUDY D MH WXGtÎ QXWQp SURYpVW MHMt OLNYLGDFL
hradí pojistitel
náklady na provedení likvidace vyrobené vadné vìci,
ušlý zisk toho, kdo provádìl spojování, mísení nebo zpracování, anebo kdo
dodaný vadný výrobek dále zpracovával a opracovával,
E  YSÀtSDGÎHQHQtQXWQpSURYpVWOLNYLGDFLY\UREHQpYDGQpYFLDMHPRÎQRML
bez dalších úprav prodat se slevou, hradí pojistitel
rozdíl pøedpokládané ceny bezvadného výrobku a realizované ceny,
F  YSÀtSDGÎHQHQtQXWQpSURYpVWOLNYLGDFLY\UREHQpYDGQpYFLDOHMHWÀHED
provést urèité úpravy, aby mohla být prodána se slevou, hradí pojistitel
náklady na tyto úpravy,
rozdíl pøedpokládané ceny bezvadného výrobku a realizované ceny.
Pojištìní se však nevztahuje na pøípady, kdy vadnost dodaných vadných
výrobkù byla zjištìna pøi výstupní kontrole u pojištìného, anebo pøi
této výstupní kontrole zjištìna být mohla, pokud by tato kontrola byla øádnì
provedena.

3RMLVWLWHO GiOH QHKUDGt ~MPX Y]QLNORX SRÆNR]HQpPX WtP ÎH PXVHO SRMLÆW
nému zaplatit za dodávku vadných výrobkù.
Nárok na pojistné plnìní vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vadného výrobku uskuteènìna v dobì úèinnosti pojištìní a pokud byla škodná
událost oznámena pojistiteli nejpozdìji do dvou let od ukonèení pojištìní.
 2GSRYGQRVW ]D ÆNRGX ]SÕVREHQRX SÀL YÛNRQX YHÀHMQp PRFL UR]KRGQXWtPQHERQHVSUiYQÛP~ÀHGQtPSRVWXSHP 

2GFK\OQRGRGVWDYFHStVPO 8&=2GSVHXMHGQiYiÎHVHSRMLÆWQtY]WDKXMHLQDSRYLQQRVWSRMLÆWQpKRQDKUDGLWÆNRGXY]QLNORXWÀHWtRVREMLQDNQHÎ
XEOtÎHQtPQD]GUDYtDXVPUFHQtPSRÆNR]HQtP]QLmHQtPQHERSRKÀHÆRYiQtP
vìci, pokud byla tato škoda zpùsobena pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úøedním postupem ve smyslu zákona è. 82/1998 Sb.,
o odpovìdnosti za škodu zpùsobenou pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úøedním postupem, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Pøedpokladem vzniku práva na plnìní z pojištìní v rozsahu tohoto ujedQiQt MH ÎH ÆNRGQi XGiORVW QDVWDOD Y GRE WUYiQt SRMLÆWQt  Y VRXYLVORVWL
s pojištìnou èinností nebo vztahy z této èinnosti vyplývajícími. Pøedpokladem
SUR SRVN\WQXWt SRMLVWQpKR SOQQt MH VNXWHmQRVW ÎH L ÆNRGD QDVWDOD Y GRE
trvání pojištìní na území vymezeném v pojistné smlouvì a škodná událost
byla pojistiteli oznámena nejpozdìji dva roky po ukonèení pojištìní. Bylo-li
SÀtmLQRXY]QLNXÆNRG\MDNpNROLYRSRPHQXWtSRYDÎXMHVHWRWRSRUXÆHQtSRYLQQRVWLYSÀtSDGSRFK\E]DY]QLNOpRNDPÎLNHPNG\E\]PHÆNDQpMHGQiQt
muselo být nejpozdìji uskuteènìno, aby se zabránilo vzniku finanèní škody.
Pojištìní se však nevztahuje na povinnost pojištìného uhradit:
škodu vzniklou prodlením se splnìním smluvní povinnosti;
schodek na finanèních hodnotáchMHMLFKÎVSUiYRXE\OSRMLÆWQÛSRY
øen;
škodu vzniklou pøi obchodování s cennými papíry;
škodu zpùsobenou pojištìným jako èlenem pøedstavenstva èi dozorèí
rady jakékoliv obchodní korporace.
 2GSRYGQRVW]DVWXSLWHOÕ 
Pojištìní v rozsahu tohoto ujednání se sjednává pro pøípad právním
pøedpisem stanovené povinnosti pojištìného starosty, místostarosty,
èlena rady nebo èlena zastupitelstva pojištìného územního samoVSUiYQpKR FHONX REHF PVWR NUDM  XKUDGLW ÆNRGX Y]QLNORX ~]HPQ VDPRVSUiYQpPXFHONX SRMLVWQtNRYL SÀLYÛNRQXYHÀHMQpIXQNFHQHERYSÀtPp
souvislosti s ní.
Škodnou událostí se rozumí porušení povinnosti pojištìného, ke kterému
došlo po dni, který pøedchází úèinnosti tohoto dodatkového pojištìní,
do zániku pojištìní. Pøedpokladem pro poskytnutí pojistného plnìní je
VNXWHmQRVW ÎH L ÆNRGD QDVWDOD Y GRE WUYiQt SRMLÆWQt QD ~]HPt Y\PHzeném v pojistné smlouvì a škodná událost byla pojistiteli oznámena
nejpozdìji dva roky po ukonèení pojištìní.

2GFK\OQ RG mOiQNX  RGVWDYFH  8&=2GS VH XMHGQiYi ÎH Y UR]VDKX
pojištìných nebezpeèí sjednaných tímto ujednáním je spolupojištìna i povinnost náhrady škody zpùsobené vzájemnì mezi pojištìným a pojistníkem
NÀtÎRYiRGSRYGQRVW 
Pojištìní se však nevztahuje na povinnost pojištìného uhradit:
škodu vzniklou schodkem na svìøených hodnotách, které je pojištìný
povinen vyúètovat;
škodu vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné
výdìleèné èinnosti;
škodu vzniklou pøi obchodování s cennými papíry.

2GFK\OQ RG mOiQNX  RGVWDYFH  StVP F  8&=2GS VH XMHGQiYi ÎH SRMLÆWQt VH Y]WDKXMH QD SRYLQQRVW SRMLÆWQpKR XKUDGLW ÆNRGX
na PRYLWÛFK YFHFK VYÀHQÛFK QHER XÎtYDQÛFK N YÛNRQX SUiFH,
pokud došlo k jejich poškození nebo znièení, s výjimkou škod zpùsobených
]DQHGEiQtPSÀHGHSVDQpREVOXK\D~GUÎE\
Plnìní vyplacená z jedné a ze všech škodných, resp. sériových škodných
událostí nastalých v prùbìhu jednoho pojistného roku nesmí pøesáhnout
sublimit pojistného plnìní pro toto pojištìní, který byl v pojistné smlouvì
stanoven pro pojistný rok, ve kterém na-stala škoda. Plnìní vyplacená ze
všech škodných událostí týkajících se všech, kteøí jsou pojištìni jednou pojistnou smlouvou, nastalých v prùbìhu jednoho pojistného roku, nesmí
pøesáhnout sublimit pojistného plnìní sjednaný v pojistné smlouvì. Jeli souèasnì uplatnìn nárok více pojištìných a limit pojistného plnìní
QHSRVWDmXMHRGÆNRGQtSRMLÆËRYQDQiURN\SRÆNR]HQÛFKSRPUQ
Pokud je uplatnìn nárok na plnìní z pojištìní z jedné škodné události více
pojištìnými, odeèítá se spoluúèast pouze jednou. V takovém pøípadì se
spoluúèast mezi pojištìné rovnomìrnì rozdìlí.
Pro povinnost uhradit škodu vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské
8QLH YmHWQ ]SUDFRYiQt ÎiGRVWt R GRWDFH D JUDQW\ D RUJDQL]RYiQt YHÀHM

ných zakázek je v rámci sjednaného sublimitu plnìní sjednán limit plnìní
500.000 Kè.
kOiQHN
Územní platnost
 3RNXG QHQt Y SRMLVWQp VPORXY XMHGQiQR MLQDN SODWt ÎH SRMLÆWQt VH VMHGnává s územní platností Èeská republika. Právo na pojistné plnìní vzniká za
SÀHGSRNODGXÎHÆNRGQiXGiORVW SÀtmLQDY]QLNXÆNRG\QHER~MP\ LÆNRGD
DSÀLXEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPDVDPRWQiY]QLNODQDWRPWR
území.
2. V pojistné smlouvì lze, a to jak pro základní pojištìní, tak pro vybraná
dodatková pojištìní, odchylnì ujednat územní platnost takto:
Územní platnost Evropa
2GFK\OQRGmOiQNXRGVWDYFHWFKWRSRMLVWQÛFKSRGPtQHNVHXMHGQiYiÎH
se pojištìní vztahuje i na škodné události a škody, které nastaly na území Evropy
YJHRJUDILFNpPVP\VOX PLPR,VODQG*UyQVNRÃSLFEHUN\.DQiUVNpRVWURY\0DGHLUX.\SU$]RU\MDNRÎLDVLMVNp~]HPt7XUHFNDDEÛYDOpKR6665 
3RMLÆWQt VH YÆDN QHY]WDKXMH QD RGSRYGQRVW RUJDQL]DmQtFK VORÎHN
SRERmHN SRMLÆWQpKRMHÎPDMtUHJLVWURYDQpVtGORY]DKUDQLmt
Povinnost pojistitele plnit však nevznikne, nebude-li v dùsledku zásaKXVWiWQtPRFLSRMLÆWQpKRQHERWÀHWtFKRVREPRÎQRÆNRGQRXXGiORVW
ÆHWÀLWDOLNYLGRYDWMDNRÎLSOQLWRVWDWQtSRYLQQRVWLSRMLVWLWHOH
Územní platnost celý svìt, s výjimkou USA, Kanady a Austrálie
2GFK\OQRGmOiQNXRGVWDYFHWFKWRSRMLVWQÛFKSRGPtQHNVHXMHGQiYiÎH
se pojištìní vztahuje i na škodné události a škody, které na-staly na území celého
svìta, s výjimkou USA, Kanady, Austrálie a území podléhajících jurisdikci tìchto
státù.
3RMLÆWQt VH YÆDN QHY]WDKXMH QD RGSRYGQRVW RUJDQL]DmQtFK VORÎHN
SRERmHN SRMLÆWQpKRMHÎPDMtUHJLVWURYDQpVtGORY]DKUDQLmt
Povinnost pojistitele plnit však nevznikne, nebude-li v dùsledku zásaKXVWiWQtPRFLSRMLÆWQpKRQHERWÀHWtFKRVREPRÎQRÆNRGQRXXGiORVW
ÆHWÀLWDOLNYLGRYDWMDNRÎLSOQLWRVWDWQtSRYLQQRVWLSRMLVWLWHOH
3. V individuálních pøípadech a za podmínek stanovených v pojistné smlouvì lze
pojištìní sjednat s územní platností celý svìt vèetnì USA, Kanady a Austrálie.

kOiQHN
Speciální výluky z pojištìní
1.

2.

Není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak, pojištìní se kromì výluk uveGHQÛFK YH 933 8&= Y 8&=2GS D Y WFKWR GRSONRYÛFK
pojistných podmínkách u dodatkových pojištìní nebo v pojistné
smlouvì GiOH QHY]WDKXMH QD SRYLQQRVW QDKUDGLW ÆNRGX D SÀL XEOtÎHQt QD
]GUDYtDSÀLXVPUFHQtWpÎ~MPX]SÕVREHQRX
vadou výrobku nebo vadou vykonané práce po jejich pøedání.
Je-li v pojistné smlouvì pojištìno nìkteré pojistné nebezpeèí uvedené
YmOiQNX8&=2GSQHERYmOiQNXRGVWDYFLWFKWRSRMLVWQÛFKSRGPtQHNSODWtLSURWRWRSRMLÆWQtÎHVHQHY]WDKXMHQDRGSRYGQRVW]DÆNRGX
nebo újmu zpùsobenou ostatními pojistnými nebezpeèími vylouèenými
Y  mOiQNX   8&=2GS QHER Y mOiQNX  RGVWDYFL  WFKWR SRMLVWQÛFK
SRGPtQHN9SRMLVWQpVPORXYO]HXMHGQDWÎHVHSRMLÆWQtQHY]WDKXMHLQD
RGSRYGQRVW]DÆNRGXQHER~MPXY]QLNORXMLQDNQHÎ]SÕVREHPXYHGHQÛP
v odstavci 1 tohoto èlánku.

kOiQHN
Výkladová ustanovení
1.
2.

Následnou finanèní škodou se rozumí jiná škoda vyplývající z újmy pøi
XEOtÎHQtQD]GUDYtDSÀLXVPUFHQtD]HÆNRG\QDYFLYHVP\VOXmOiQNXRGVWDYFH
1 tìchto pojistných podmínek.
Za dostateèné testování výrobku podle uznávaných pravidel vìdy
a techniky nebo jiným uznaným zpùsobem se pro úèely pojištìní
SRYDÎXMH SRYLQQp WHVWRYiQt YÛURENX Y VRXODGX V SUiYQtP ÀiGHP kHVNp
republiky nebo právním øádem jiného státu, pokud se územní platnost
pojištìní vztahuje i na jeho území.

kOiQHN
Závìreèná ustanovení
7\WRGRSONRYpSRMLVWQpSRGPtQN\QDEÛYDMt~mLQQRVWLGQHP

Všeobecné pojistné podmínky

SRMLÆWQtPDMHWNXSURSÀtSDGSRÆNR]HQtQHER]QLmHQtÎLYHOQtXGiORVWt

8&=æLY

- zvláštní èást
Obsah:
Úvodní ustanovení
Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí – èlánek 1
=iNODGQtÎLYHOQtQHEH]SHmt²mOiQHN
Pojištìní pro pøípad vichøice – èlánek 3
Pojištìní pro pøípad krupobití – èlánek 4
Pojištìní pro pøípad sesuvu pùdy, zøícení skal nebo zeminy – èlánek 5
3RMLÆWQtSURSÀtSDGSiGXVWURPÕVWRÎiUÕDMLQÛFKSÀHGPWÕ²mOiQHN
Pojištìní pro pøípad laviny, tíhy snìhu a námrazy – èlánek 7
Katastrofická pojistná nebezpeèí – èlánek 8
Pojištìní pro pøípad poškození vìci vodou z vodovodního zaøízení – èlánek 9
Pøedmìt pojištìní – èlánek 10
Pojištìné náklady – èlánek 11
=DFKUDRYDFtQiNODG\²mOiQHN
Výluky z pojištìní – èlánek 13
Pojistná hodnota, pojistná èástka – èlánek 14
Podpojištìní, pojištìní na první riziko, zlomkové pojištìní – èlánek 15
Místo pojištìní – èlánek 16
Výpoèet pojistného – èlánek 17
Pojistné plnìní, limity pojistného plnìní – èlánek 18
Znovunalezené vìci – èlánek 19
Spoluúèast – èlánek 20
Povinnosti pojistníka/pojištìného/oprávnìné osoby – èlánek 21
Úprava výše pojistného – èlánek 22
Výklad pojmù – èlánek 23
Úèinnost – èlánek 24
Úvodní ustanovení
Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí pojistných podmínek, Všeobecnými
SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL ² REHFQi miVW ² 8&= NWHUp VSROX WYRÀt QHGtOQRX
souèást. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
kOiQHN
5R]VDKSRMLÆWQtSRMLVWQiQHEH]SHmt
 =iNODGQt ÎLYHOQt SRMLÆWQt VH VMHGQiYi SUR SÀtSDG SRÆNR]HQt QHER ]QLmHQt
SRMLÆWQp YFL SRÎiUHP ~GHUHP EOHVNX YÛEXFKHP QHER QiUD]HP QHER
zøícením osádkou obsazeného letícího tìlesa, jeho èástí nebo jeho nákladem
a dále rázovou vlnou, kouøem a nárazem silnièního vozidla.
 . ]iNODGQtPX ÎLYHOQtPX SRMLÆWQt MH PRÎQR VMHGQDW SÀLSRMLÆWQt RVWDWQtFK
ÎLYHOQtFKQHEH]SHmtDWRSURSÀtSDGSRÆNR]HQtQHER]QLmHQtSRMLÆWQpYFL
D  YLFKÀLFt
E  NUXSRELWtP
F  VHVXYHPSÕG\]ÀtFHQtPVNDOD]HPLQ\
G  SiGHPVWURPÕVWRÎiUÕDMLQÛFKSÀHGPWÕ
H  ODYLQRXWtKRXVQKXQHERQiPUD]\

I 

]iSODYRXSRYRGQt]HPWÀHVHQtPDYÛEXFKHPVRSN\ GiOHMHQNDWDVWURILFNi
SRMLVWQiQHEH]SHmt 
 3RMLÆWQtMHGiOHPRÎQRVMHGQDWSURSÀtSDGSRÆNR]HQtQHER]QLmHQtSRMLÆWQp
vìci vodou z vodovodního zaøízení.
4. Právo na pojistné plnìní vzniká i v pøípadì, kdy byla pojištìná vìc poškozena
QHER]QLmHQDYSÀtPpVRXYLVORVWLVSRMLVWQRXXGiORVWtXYHGHQRXYRGVWDÎ
3. tohoto èlánku.
5. Pojištìní se vztahuje na jednotlivá nebezpeèí popø. skupiny nebezpeèí,
MHMLFKÎSRMLÆWQtMHYSRMLVWQpVPORXYYÛVORYQVMHGQiQR

kOiQHN
=iNODGQtÎLYHOQtSRMLÆWQt
 3RMLÆWQpPX Y]QLNQH SUiYR QD SRMLVWQp SOQQt MHVWOLÎH ÆNRGD QD SRMLÆWQp
vìci byla zpùsobena :
D  SRÎiUHP
- pøímým úderem blesku;
EH]SURVWÀHGQtPYOLYHPDWPRVIpULFNpHOHNWÀLQ\ QHSÀtPÛPEOHVNHP QHER
SURND]DWHOQRX QDSËRYRX ÆSLmNRX Y HOHNWURUR]YRGQp QHER NRPXQLNDmQt
síti, pouze však na pevnì zabudovaných elektrických a elektronických
]DÀt]HQtFKVWURMtFKDSÀtVWURMtFKNWHUpVORXÎtSURYR]XSRMLÆWQpEXGRY\
- výbuchem;
- nárazem nebo zøícením osádkou obsazeného letícího tìlesa, jeho èástí
nebo jeho nákladem.
E   Ui]RYRX YOQRX ÆtÀtFt VH Y]GXFKHP ]SÕVREHQRX OHWHP QDG]YXNRYpKR
letadla v dùsledku pøekonání rychlosti zvuku;
- kouøem, který náhle unikl v dùsledku poruchy ze zaøízení, nacházejících
VH Y PtVW SRMLÆWQt QHER NRXÀHP Y GÕVOHGNX SRÎiUX QHER YÛEXFKX
v sousedních budovách, prostorách nebo na sousedních pozemcích.
Vylouèeny jsou škody vzniklé dlouhodobým pùsobením kouøe;
- škody na pojištìné vìci zpùsobené nárazem silnièního vozidla
Vylouèeny jsou škody zpùsobené vozidly, které provozuje
SRMLÆWQÛ XÎLYDWHO EXGRY\ QHER MHMLFK zamìstnanci. 3RNXG PÕÎH
EÛWQiKUDGDÆNRG\SRÎDGRYiQD]MLQpKRSRMLÆWQtQHQtSRMLVWLWHOSRYLQHQ
poskytnout pojistné plnìní.
2. Pojištìny nejsou škody zpùsobené:
D  RÎHKQXWtPMHKRÎSÀtmLQRXQHE\OSRÎiUYÛEXFKQHER~GHUEOHVNX
E  Y\VWDYHQtPXÎLWNRYpPXRKQLQHERWHSOX
F  FtOHQRXH[SOR]tSÀLGHPROLmQtFKSUDFtFKDSRG
G  H[SOR]tYHVSDORYDFtPSURVWRUXVSDORYDFtFKPRWRUÕ
H  WODNHPSO\QÕYHVStQDFtFKmiVWHFKHOHNWULFNÛFKVStQDmÕ
kOiQHN
Pøipojištìní pro pøípad vichøice
 3RMLÆWQpPX Y]QLNQH SUiYR QD SRMLVWQp SOQQt MHVWOLÎH ÆNRGD QD SRMLÆWQp
vìci byla zpùsobena:
D  EH]SURVWÀHGQtPSÕVREHQtPYLFKÀLFHQDSRMLÆWQRXYF
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E  YUÎHQtPSÀHGPWXQDSRMLÆWQRXYFYLFKÀLFt
F  YSÀtmLQQpVRXYLVORVWLVWtPÎHYLFKÀLFHSRÆNRGLODmiVWLVWDYHE
G  QiKOÛP YQLNQXWtP DWPRVIpULFNÛFK VUiÎHN GR EXGRY\ VWDYHEQtPL QHWV
nostmi;
H  YGÕVOHGNX]DPU]QXWtIXQNmQtFKGHÆËRYÛFKVYRGÕXPtVWQÛFKQDREYRGRYpP
plášti budovy
I  UR]StQDYRVWtOHGXDSURVDNRYiQtPWDMtFtKROHGXQHERVQKX
Pojištìny nejsou škody zpùsobené:
 ]DWHmHQtP QHX]DYÀHQÛPL VWDYHEQtPL RWYRU\ MDNR QDSÀ RNQD
GYHÀH 
vlhkostí, plísní a houbami;
v dùsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených støešních
NRQVWUXNFt D VWDYHEQtFK VRXmiVWt EXGRY\ MDNRÎ L Y VRXYLVORVWL
V QH~SOQRX QHER SURYL]RUQ SURYHGHQRX VWÀHÆQt NU\WLQRX QDSÀ
OHSHQNDIROLHDSRG 
8EXGRYYHVWDYEUHNRQVWUXNFLMHWRWRSRMLÆWQt~mLQQpRGRNDPÎLNX
NG\ MH ]FHOD GRNRQmHQD VWÀHFKD D YHÆNHUp YHQNRYQt RWYRU\ QDSÀ RNQD
D GYHÀH MVRX ]FHOD ]DVNOHQ\ UHVS X]DYÀHQ\ QDSÀ EHGQQtP 'RMGHOL
QD EXGRYiFK YH VWDYEUHNRQVWUXNFL N MHMLFK SRÆNR]HQt QHER ]QLmHQt
poskytne pojistitel pojistné plnìní pouze tehdy, pokud poškození nebo
znièení nebylo zpùsobeno nesprávným technologickým postupem pøi
YÛVWDYEUHNRQVWUXNFLQHERYDGQÛPSURYHGHQtPVWDYHEQtFKSUDFt
Po pojistné události je pojištìný povinen neprodlenì uèinit opatøení,
DE\NHVWHMQpÆNRGQHPRKORGRMtW
 3RMLÆWQpPXY]QLNQHSUiYRQDSRMLVWQpSOQQtMHVWOLÎHE\ODÆNRGD]SÕVREHQD
ptactvem, hlodavci a hmyzem na zateplených fasádách.
Zateplenou fasádou se rozumí vnìjší tepelnì izolaèní kompozitní systém
s tepelnou izolací z minerální vlny nebo pìnového polystyrenu opatøený
koneènou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou s nástøikem.
Pojistitel uhradí škody na vnìjší zateplené fasádì zpùsobené destruktivní
èinností ptactvem, hlodavci a hmyzem. Na následné škody spojené s tímto
pojistným nebezpeèím se pojištìní nevztahuje.
kOiQHN
Pøipojištìní pro pøípad krupobití
 3RMLÆWQpPXY]QLNQHSUiYRQDSRMLVWQpSOQQtMHVWOLÎHÆNRGDE\OD]SÕVREHQD
pøímým pùsobením krupobití na pojištìnou vìc.
 3RMLÆWQ\QHMVRXÆNRG\]SÕVREHQp
 YQLNQXWtPDWPRVIpULFNÛFKVUiÎHNQHERQHmLVWRWGREXGRY\SRNXG
k nìmu nedošlo vlivem poškození stavebních souèástí následkem
krupobití;
kOiQHN
Pøipojištìní pro pøípad sesuvu pùdy, zøícení skal nebo zeminy
 3RMLÆWQpPXY]QLNQHSUiYRQDSRMLVWQpSOQQtWHKG\MHVWOLÎHSÀtmLQRXÆNRG\
byl bezprostøední sesuv pùdy, zøícení skal nebo zeminy na pojištìnou vìc.
2. Pojištìny nejsou škody zpùsobené:
v dùsledku lidské èinnosti, vèetnì škod zpùsobených prùmyslovou
èinností a to i tehdy, pokud došlo k sesuvu pùdy;
 SÀtURGQtPL YOLY\ MHMLFKÎ SÀtmLQRX E\OD GHVWUXNFH GXWLQ Y ]HPVNp
NÕÀH
kOiQHN
3ÀLSRMLÆWQtSURSÀtSDGSiGXVWURPÕVWRÎiUÕDMLQÛFKSÀHGPWÕ
 3RMLÆWQpPX Y]QLNQH SUiYR QD SRMLVWQp SOQQt MHVWOLÎH GRMGH N SRÆNR]HQt
QHER ]QLmHQt SRMLÆWQp YFL SiGHP VWURPÕ VWRÎiUÕ D MLQÛFK SÀHGPWÕ QD
tuto vìc.
2. Pojištìny nejsou škody zpùsobené:
SiGHPSÀHGPWXNWHUÛMHVRXmiVWtWpÎHSRMLÆWQpYFLQHERWpKRÎ
VRXERUXSRMLÆWQÛFKYFt
kOiQHN
Pøipojištìní pro pøípad laviny, tíhy snìhu a námrazy
 3RMLÆWQpPX Y]QLNQH SUiYR QD SRMLVWQp SOQQt MHVWOLÎH NH Y]QLNX ÆNRG\ QD
pojištìné vìci dojde pádem snìhové nebo ledové vrstvy z pøírodních svahù
QHEREH]SURVWÀHGQtPSÕVREHQtPWtK\VQKXQHERQiPUD]\ OHGRYpYUVWY\ 
2. Pojištìny nejsou škody zpùsobené:
na budovách, kde byla pevnost konstrukce pøed pojistnou událostí
]HVODEHQDNRUR]tHUR]tGÀHYRND]QÛPKP\]HPKRXERXDSRG
kOiQHN
Pøipojištìní katastrofických pojistných nebezpeèí
 3RMLÆWQtÎLYHOQtFKQHEH]SHmtXYHGHQÛFKYRGVWWRKRWRmOiQNX]D
mtQiSRXSO\QXWtNDOHQGiÀQtFKGQÕ mHNDFtGRED RGGDWDSÀH
vzetí návrhu na pojištìní, není-li v pojistné smlouvì ujednáno jiQDNPøi zmìnì pojistné èástky v prùbìhu pojistné doby platí pro pojištìná nebezpeèí výše uvedená èekací doba pouze pro èástku, o kterou byla
SÕYRGQt VMHGQDQi miVWND OLPLW SRMLVWQpKR SOQQt QDYÛÆHQD 9 SRMLVWQp
VPORXYVMHGQDQiSRMLVWQimiVWND OLPLWSRMLVWQpKRSOQQt MHPD[LPiOQtP
plnìním pro jednu a všechny pojistné události v jednom kalendáøním
roce.
 3RMLÆWQpPX Y]QLNQH SUiYR QD SRMLVWQp SOQQt WHKG\ MHVWOLÎH SRMLÆWQi YF
byla poškozena nebo znièena pùsobením :
D  SRYRGQQHER]iSODY\
E  ]HPWÀHVHQtYÛEXFKXVRSN\
Z pojistných nebezpeèí uvedených v tomto odstavci jsou pojištìna pouze ta,
která jsou uvedena v pojistné smlouvì.
3. Pojištìny nejsou škody zpùsobené:
D  SRYRGQt QHER ]iSODYRX SRNXG MH WDWR ÎLYHOQt XGiORVW QD ]iNODG
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místních pomìrù v daném místì pojištìní pøedví-datelná; za
SÀHGYtGDWHOQRXÎLYHOQtXGiORVWVHSRYDÎXMHSRYRGHQHER]iSODYD
NHNWHUÛPVWDWLVWLFN\GRFKi]tmDVWMLQHÎMHGQRX]DGHVHWOHW
SÕVREHQtPVSRGQtYRG\
3RMLVWQtN MH SRYLQHQ ]DMLVWLW Y PtVW SRMLÆWQt SURYHGHQt QtÎH XYHGHQÛFK
opatøení:
]DEH]SHmLWSOQRXSUÕWRmQRVW XYROQQt RGYiGFtKRSRWUXEtNDQDOL]DFH
Y SURVWRUiFK EXGRY NWHUp OHÎt SRG ~URYQt SÀt]HPQtKR SRGODÎt XORÎLW
SRMLÆWQpYFtPLQLPiOQFPQDG~URYQtSRGODK\SRG]HPQtKRSRGODÎt

kOiQHN
Pøipojištìní pro pøípad poškození vìci vodou z vodovodního za-øízení
 3RMLÆWQpPX Y]QLNQH SUiYR QD SRMLVWQp SOQQt MHVWOLÎH SRMLÆWQi YF E\OD
poškozena nebo znièena pùsobením vody z vodovodního zaøízení v místì
pojištìní.
2. Vodou z vodovodních zaøízení se rozumí voda a vodní pára nebo jiná
tekutina unikající z vodovodního zaøízení nebo jeho pøíslušenství v dùsledku
náhlé poruchy nebo zamrznutím.
Vodovodním zaøízením se rozumí:
D  SÀtYRGQt D RGSDGQt YRGRYRGQt SRWUXEt YmHWQ DUPDWXU D VDQLWiUQtFK
zaøízení;
D  horkovodní nebo parní topení, klimatizaèní zaøízení, tepelná èer-padla nebo
solární systémy;
E  sprinklerová a obdobná zaøízení.
3. Pojištìní se vztahuje i na poškození vodovodního zaøízení uvnitø budovy
v dùsledku jeho prasknutí zpùsobeného zamrznutím.

1iNODG\ ÆNRG\ VH ]DWDÎHQtP mL YÛPQRX SRÆNR]HQpKR SRWUXEt MVRX YÆDN
omezeny nejvýše na 2 m její délky. Je-li nezbytné pøi škodì zatáhnout èi
Y\PQLW SRWUXEt R GpOFH YWÆt QHÎ  P SDN L RVWDWQt VRXYLVHMtFt QiNODG\
s odstranìním této škody jsou uhrazeny podílovì v pomìru pojištìné
délky potrubí k délce skuteèné. To platí, není-li ujednáno v pojistné
smlouvì jinak.
4. Pojištìny nejsou škody zpùsobené:
D  SURQLNiQtPVSRGQtYRG\DMHMtPLGÕVOHGN\ YOKNRVWSOtVQDSRG 
E  YRGRX]HVSULQNOHURYÛFKDSRVWÀLNRYÛFKKDVLFtFK]DÀt]HQtSÀLMHMLFK
funkèní aktivaci;
F  YRGRX]RWHYÀHQÛFKNRKRXWÕDYHQWLOÕDYRGRXSÀLP\WtDVSUFKRYiQt
 3RMLÆWQÛMHSRYLQHQ
D  SUDYLGHOQNRQWURORYDWDXGUÎRYDWYRGRYRGQt]DÀt]HQtYEH]YDGQpPVWDYX
E  Y SURVWRUiFK EXGRY\ NWHUp OHÎt SRG ~URYQt SÀt]HPQtKR SRGODÎt ]DMLVWLW
XORÎHQtSRMLÆWQÛFKYFtPLQLPiOQFPQDG~URYQtSRG]HPQtKRSRGODÎt
F  YFKODGQpPREGREt]DEH]SHmLWGRVWDWHmQpY\WiSQtEXGRY\
G  YSÀtSDGKUR]tFtKRY]QLNXÆNRG\SURYpVWRSDWÀHQtN]DPH]HQtÆNRG\ X]DYÀtW
SÀtYRGYRG\Y\SXVWLWYRGX]YRGRYRGQtKR]DÀt]HQtDSRG
kOiQHN
Pøedmìt pojištìní
 3ÀHGPWHP SRMLÆWQt MVRX KPRWQp QHPRYLWp D PRYLWp YFL 3RMLÆWQt PÕÎH
být sjednáno pro jednotlivé ve smlouvì vyjmenované vìci nebo jako
pojištìní souboru vìcí. Soubor vìcí je tvoøen vìcmi stejné / obdobné
povahy / charakteru èi úèelu. Není-li uvedeno jinak, patøí do souboru
všechny vìci dané povahy / charakteru èi úèelu v dobì pojistné události.
Je-li sjednáno pojištìní souboru, vztahuje se pojištìní i na vìci, které se
VWDO\VRXmiVWtSRMLÆWQpKRVRXERUXSRX]DYÀHQtSRMLVWQpVPORXY\DQLÎWtP
je však jakkoli dotèena oznamovací èi jiná povinnost pojistníka/pojištìného
vyplývající z platných právních pøedpisù, pojistné smlouvy èi pojistných
podmínek. Vìci, které pøestaly být souèástí pojištìného souboru, pojištìny
nejsou.
 =D KPRWQp QHPRYLWp YFL VH SRYDÎXMt VWDYE\ EXGRY\ D RVWDWQt VWDYE\ 
vèetnì jejich stavebních souèástí a pøíslušenství. Podmínkou pro pojištìní
RVWDWQtFKVWDYHEDWDNpVWDYHEQtFKVRXmiVWtDSÀtVOXÆHQVWYtMHÎHMHSRMLVWQtN
prokazatelnì zahrnul do pojištìní v rámci sjednané pojistné èástky.

=DKPRWQpQHPRYLWpYFLVHQHSRYDÎXMtSRG]HPQtVWDYE\VHVDPRVWDWQÛP
úèelovým urèením.
3. Pokud není ujednáno jinak, pojištìní se nevztahuje na :
D  FHQQRVWLYmHWQMHMLFKVEtUHN
E  QRVLmHGDWD]i]QDPÕYÛUREQtDSURYR]QtGRNXPHQWDFH
F  YÛVWDYQt PRGHO\ Y]RU\ SURWRW\S\ H[SRQiW\ D QD YÛUREQt ]DÀt]HQt
QHSRXÎLWHOQiSURVWDQGDUGQtSURGXNFL
G  PRWRURYi YR]LGOD SÀtYV\ QiYV\ D WDÎQp VWURMH NWHUÛP MVRX
pøidìlovány SPZ, s výjimkou, jsou-li vedeny jako zásoby;
H  KUDFtSHQÎQtDREGREQpDXWRPDW\YmHWQMHMLFKREVDKX
I  YFL ]YOiÆWQt KRGQRW\ ]D YFL ]YOiÆWQt KRGQRW\ VH SRYDÎXMt YFL
KLVWRULFNpVWDURÎLWQpQHERXPOHFNpKRGQRW\YmHWQMHMLFKVEtUHN 
J  EXGRY\ NWHUp QHMVRX SURYR]Q Y\XÎtYiQ\ N GDQpPX ~mHOX D YFL
XORÎHQpYWFKWREXGRYiFK
4. Pokud je tak v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno, vztahuje se pojištìní
URYQÎQD
D  YFLRVREQtSRWÀHE\]DPVWQDQFÕNWHUpVHREY\NOHQRVtGR]DPVWQiQt
E  YFL NWHUp E\O\ ]DPVWQDQFHP GR PtVWD SRMLÆWQt SÀLQHVHQ\ Y VRXYLVORVWL
VYÛNRQHPSRYROiQtQDÎiGRVWQHERVHVRXKODVHP]DPVWQDYDWHOH
Pojištìní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová vozidla
zamìstnancù, není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak.

7RWR SRMLÆWQt VH VMHGQiYi YÎG\ QD SUYQt UL]LNR SUR SRMLVWQi QHEH]SHmt
uvedená v pojistné smlouvì.
5. Pojištìní se nevztahuje na :
D  YRGVWYRSÕGXDSR]HPN\
E  YUWQpYÎHYmHWQSÀtVOXÆHQVWYt
F  ]DÀt]HQt DWRPRYÛFK HOHNWUiUHQ D ]DÀt]HQt QD SÀtSUDYX MDGHUQpKR
SDOLYDSURW\WRHOHNWUiUQ\YmHWQSÀtVOXÆHQVWYt
G  URVWOLQ\NHÀHDVWURP\QHQtOLXMHGQiQRMLQDN
H  SRG]HPQtVWDYE\VHVDPRVWDWQÛP~mHORYÛPXUmHQtP

kOiQHN
Pojištìné náklady
1.

Dojde-li k poškození nebo znièení pojištìné vìci nahodilou událostí podléhající
pojistnému plnìní, a je-li tak ve smlouvì výslovnì ujednáno, uhradí pojistitel
veškeré práce související s opravou k obnovení pùvodního stavu pøed vznikem
škody. Tyto náklady se netýkají vlastní opravy èi poøízení pojištìné vìci.
Jsou to zejména náklady na:
D  mLÆWQtSRMLÆWQpYFLWMQiNODG\QDRGNOL]RYDFtDmLVWtFtSUiFH
E  RGVWUDRYiQtWURVHNWMRGNOt]HQt]QLmHQÛFKmiVWtSRMLÆWQpYFL
F  Y\NOL]HQt PtVWD SRMLÆWQt YmHWQ VWUÎHQt VWRMtFtFK miVWt RGYR] VXWL D MLQÛFK
]E\WNÕNQHMEOLÎÆtPXVORÎLÆWLD]DMHMLFKXORÎHQtQHER]QLmHQt
G  VWDYHEQt~SUDY\DQDGHPRQWiÎQHERRSWRYQRXPRQWiÎRVWDWQtFKQHSRÆNR
zených pojištìných vìcí, provedené v souvislosti s novým poøízením nebo
opravou vìcí poškozených nebo znièených pøi pojistné události;
H  QDREQRYHQtYÛUREQtDSURYR]QtGRNXPHQWDFHSRNXGEXGHSURYHGHQRGR
dvou let po pojistné události; jinak pojistitel poskytne plnìní pouze ve výši
odpovídající poøizovací cenì materiálu;
Pojištìní se nevztahuje na:
 QiNODG\QDGHNRQWDPLQDFL]HPLQ\DYRG\
 3RMLVWLWHO XKUDGt MHQ ~mHOQp SÀLPÀHQp D KRVSRGiUQ Y\QDORÎHQp QiNODG\
obvyklé v místì vzniku pojistné události.
3. Pojištìní nákladù specifikovaných v tomto èlánku pojistných podmínek se
VMHGQiYiQDMHGQRWOLYpSRORÎN\mLMHMLFKNRPELQDFLDWRYÎG\QDSUYQtUL]LNR
pro pojistná nebezpeèí uvedená v pojistné smlouvì.
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RSRWÀHEHQtQHERMLQpKR]QHKRGQRFHQtDQHERN]KRGQRFHQtYFLNQPXÎ
došlo její opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem;
REHFQRX FHQX WM FHQX WUYDOH ]QHKRGQRFHQp YFL mL YFL QHSRXÎLWHOQp
obecnì nebo v provozu pojištìného, pokud není dále uvedeno jinak;
REHFQi FHQD MH FHQD YFL QHER EXGRY\ QHER SRXÎLWpKR PDWHULiOX
v místì obvyklá, za kterou by je pojistník/pojištìný prodal.
Pojištìní budov, výrobních a provozních zaøízení a vìcí zamìstnancù se
sjednává buï na novou, èasovou nebo obecnou cenu.
Pojištìní zásob, kterými jsou:
]ERÎtNWHUpSRMLÆWQÛY\UiEtYmHWQQHGRNRQmHQÛFKYÛURENÕ
]ERÎtVHNWHUÛPSRMLÆWQÛREFKRGXMH
VXURYLQ\
SÀtURGQtSURGXNW\VHVMHGQiYiQDQRYRXFHQXNWHUiMHRPH]HQDGRVDÎLWHOQRX
SURGHMQtFHQRXYRNDPÎLNXSRMLVWQpXGiORVWL
Pojistnou hodnotou cenných papírù pøijatých k burzovnímu obcho-du je
jejich kurs uveøejnìný v kursovním lístku burzy cenných papírù v den vzniku
pojistné události.
3RMLVWQRX KRGQRWRX RVWDWQtFK FHQQÛFK SDStUÕ MH MHMLFK WUÎQt KRGQRWD
SRMLVWQRX KRGQRWRX GLVSRQLELOQtFK GRNODGÕ YNODGQtFK NQtÎHN DSRG  MH
hodnota jejich aktiv.
Pojištìní vzorù, modelù, prototypù, exponátù a výrobních zaøízení
QHSRXÎLWHOQÛFK SUR VWDQGDUGQt SURGXNFL O]H VMHGQDW QD mDVRYRX QHER
obecnou cenu.
3RMLVWQRXKRGQRWRXXPOHFNÛFKSÀHGPWÕDVWDURÎLWQRVWtMHREHFQiFHQDWM
jejich cena obvyklá v místì a èase vzniku pojistné události.

kOiQHN
Zachraòovací náklady

kOiQHN
Podpojištìní, pojištìní na první riziko, zlomkové pojištìní

3RMLVWLWHOXKUDGtXYÆHFKPRÎQÛFKSÀtSDGÕSRMLVWQÛFKXGiORVWtY\MPHQRYDQÛFKY
mOiQNXW\WR]DFKUDRYDFtQiNODG\
D  ~mHOQ Y\QDORÎHQp QiNODG\ QD RGYUiFHQt Y]QLNX EH]SURVWÀHGQ KUR]tFt
SRMLVWQpXGiORVWLQHER]PtUQQtQiVOHGNÕMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWL
E  Y\QDORÎHQpQiNODG\]GÕYRGÕK\JLHQLFNÛFKHNRORJLFNÛFKmLEH]SHmQRVWQtFK
pøi odklízení poškozeného pojištìného majetku nebo jeho zbytkù.

ÔKUDGDY\QDORÎHQÛFK]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕSRGOHStVPHQD DE 
WRKRWRmOiQNXVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\

ÔKUDGD]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕNWHUpE\O\Y\QDORÎHQ\QD]iFKUDQX
ÎLYRWDD]GUDYtVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\
QHEROLPLWXSOQQt

=DFKUDRYDFt QiNODG\ NWHUp RSUiYQQi RVRED Y\QDORÎLOD QD ]iNODG
písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

 -HOLYGREY]QLNXSRMLVWQpXGiORVWLSRMLVWQimiVWNDMHGQRWOLYpSRORÎN\QLÎÆt
QHÎMHMtSRMLVWQiKRGQRWDSRVN\WQHSRMLVWLWHOSRMLVWQpSOQQtNWHUpMHNYÛÆL
škody ve stejném pomìru, jako je pojistná èástka k pojistné hodnotì.
 3RMLÆWQtQDSUYQtUL]LNRMHPRÎQpVMHGQDWSUR
 SRORÎN\SRMLÆWQÛFKQiNODGÕ
 MLQpSRORÎN\XYHGHQpYSRMLVWQpVPORXY
3RMLVWQi miVWND SUR MHGQRWOLYp SRORÎN\ MH KRUQt KUDQLFt SOQQt
pojistitele pro plnìní ze všech pojistných událostí v prùbìhu
MHGQRKRSRMLVWQpKRREGREt
 9 SRMLVWQp VPORXY PXVt EÛW YÛVORYQ XYHGHQR ÎH VH MHGQi R SRMLÆWQt
prvního rizika. Ustanovení odst. 1. tohoto èlánku se v tomto pøípadì
QHSRXÎLMH
Došlo-li v prùbìhu jednoho pojistného období v dùsledku pojistného
SOQQtNHVQtÎHQtSRMLVWQpmiVWN\VMHGQDQpQDSUYQtUL]LNRPÕÎHVLSRMLVWQtN
tuto pojistnou èástku do její pùvodní výše opìt obnovit doplacením
pojistného.
 -HOL Y SRMLVWQp VPORXY XMHGQiQR ÎH VH SRMLÆWQt Y]WDKXMH SRX]H QD miVW
KRGQRW\ SRMLÆWQpKR PDMHWNX ]ORPNRYp SRMLÆWQt  VWDQRYt VH QD QiYUK
pojistníka v pojistné smlouvì limity pojistného plnìní pro jednotlivé pojištìné
vìci nebo jiné majetkové hodnoty a pojistná nebezpeèí.

kOiQHN
Výluky z pojištìní
7HQWR VH]QDP YÛOXN QHQt ~SOQÛ D YÛOXN\ RPH]HQt SRMLVWQpKR SOQQt
se vyskytují i na jiných místech v pojistných podmínkách a pojistné
VPORXY
Pokud není ujednáno jinak, pojištìní se bez ohledu na spolupùsobící
pøíèiny nevztahuje na:
D  škody vzniklé v dùsledku války, invaze, èinnosti zahranièního
QHSÀtWHOH YiOHmQpKR VWDYX YiOHmQÛFK UHVS YRMHQVNÛFK DNFt EH]
RKOHGX QD WR ]GD E\OD Y\KOiÆHQD YiOND mL QLNROLY  REmDQVNp YiON\
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 poškození z pokynu vlády
pùsobící de jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;
E  škody vzniklé v dùsledku trvalého nebo doèasného vyvlastnìní
vyplývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených
ze strany orgánù veøejné správy;
F  škody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
G  škody vzniklé v dùsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojištìného,
jeho zástupce, osoby kterou pojištìný povìøil péèí o pojištìné
vìci, nebo ostrahou místa pojištìní, osoby pojištìnému blízké
QHER RVRE\ ÎLMtFt YH VSROHmQp GRPiFQRVWL V SRMLÆWQÛP Y SÀtSDG
ÎH SRMLÆWQÛP MH SUiYQLFNi RVRED ]D ]iVWXSFH SRMLÆWQpKR MVRX
SRYDÎRYiQLmOHQRYpVWDWXWiUQtFKRUJiQÕSURNXULVWpDMHGQDWHOp
H  RGSRYGQRVW ~MPX ÆNRGX DQL QD MDNpNROLY YÛGDMH SÀtPR QHER
nepøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti
V MDNÛPNROL WHURULVWLFNÛP mLQHP EH] RKOHGX QD VNXWHmQRVW ÎH QD
této události nebo na jakékoli èásti takové újmy, škody nebo výdaje
mohla mít podíl i jiná pøíèina; pro úèely této výluky se terorismem
rozumí násilný èin nebo èin nebezpeèný z hlediska lidského
ÎLYRWDKPRWQpKRQHERQHKPRWQpKRPDMHWNXQHERLQIUDVWUXNWXU\
s úmyslem nebo úèinkem ovlivnìní vlády nebo vyvolání strachu ve
YHÀHMQRVWLQHERYMHMtmiVWL
kOiQHN
Pojistná hodnota, pojistná èástka
1.

Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu a je nejvyšší hranicí plnìní
pojistitele.

3RMLVWQimiVWNDVHVWDQRYtSURMHGQRWOLYpSRORÎN\YFtPRYLWÛFKDKPRWQÛFK
QHPRYLWÛFKDSRMLÆWQÛFKQiNODGÕ3RMLVWQRXmiVWNXVWDQRYtYÎG\QDYODVWQt
odpovìdnost pojistník.
2. Pojištìní lze sjednat na :
D  QRYRXFHQXWMmiVWNX]DNWHURXO]HYGDQpPPtVWDYGDQpPmDVH
vìc stejnou nebo srovnatelnou znovu poøídit jako vìc stejnou nebo novou
stejného druhu nebo úèelu;
E  mDVRYRX FHQX WM FHQX NWHURX POD YF EH]SURVWÀHGQ SÀHG SRMLVWQRX
XGiORVWt VWDQRYt VH ] QRYp FHQ\ YFL SÀLmHPÎ VH SÀLKOtÎt NH VWXSQL

kOiQHN
Místo pojištìní
1.
2.

Místem pojištìní je místo uvedené v pojistné smlouvì.
Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst pojištìní, vztahuje se
pojištìní na všechna tato místa pojištìní.
 3RMLÆWQtVHY]WDKXMHWpÎQDYFLNWHUpE\O\]GÕYRGXEH]SURVWÀHGQKUR]tFt
QHERMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWLSÀHPtVWQ\]PtVWDSRMLÆWQt
4. Pojištìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Èeské
republiky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.
kOiQHN
Výpoèet pojistného
1.
2.

Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek nebo limitù plnìní pro
MHGQRWOLYpSRMLÆWQpSRORÎN\9ÛÆLVD]E\SRMLVWQpKRVWDQRYtSRMLVWLWHO
Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.

kOiQHN
Pojistné plnìní, limity pojistného plnìní
 3RMLVWQRXXGiORVWtMHQDKRGLOiVNXWHmQRVWEOtÎHR]QDmHQiYSRMLVWQpVPORXY
nebo ve zvláštním právním pøedpisu, na který se pojistná smlouva odvolává,
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnìní.
2. Byla-li pojištìná vìc poškozena nebo znièena, vzniká oprávnìné osobì
právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvì stanoveno jinak, aby jí
pojistitel vyplatil :
D  SÀL SRMLÆWQt QD QRYRX FHQX miVWNX ]D RSUDYX SRÆNR]HQp YFL QHER
èástku za poøízení nové vìci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu
D ~mHOX Y GRE EH]SURVWÀHGQ SÀHG SRMLVWQRX XGiORVWt VQtÎHQRX R FHQX
Y\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕ
E  SÀL SRMLÆWQt QD mDVRYRX FHQX miVWNX ]D RSUDYX SRÆNR]HQp YFL QHER
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 došlo
opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem v dobì bezprostøednì pøed
SRMLVWQRXXGiORVWtDVQtÎHQRXRFHQXY\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕ
F  SÀLSRMLÆWQtQDREHFQRXFHQXmiVWNX]DNWHURXO]HVWHMQRXQHERVURYQDWHOQRX
vìc v daném místì a v daném èase koupit.
3. Pokud je však vìc pojištìna na novou cenu, poskytne pojistitel plnìní
SÀHVDKXMtFtmDVRYRXFHQXSRX]H]DSÀHGSRNODGXÎHSRMLÆWQÛGRWÀtOHWRG
pojistné události provede opravu èi nové poøízení vìci movité stejného
druhu a kvality v místì pojištìní, 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
PD[LPiOQGRYÛÆH
D  SRMLVWQp miVWN\ VWDQRYHQp SUR SÀtVOXÆQRX SRORÎNX ]D NDÎGRX SRMLVWQRX
událost;
E  limitu pojistného plnìní, sjednaného pro konkrétní danou pojištìnou
SRORÎNXSÀLmHPÎWHQWROLPLWMHPD[LPiOQtKUDQLFtSOQQtSRMLVWLWHOH]MHGQp
a všech pojistných událostí v pojistném období.
5. V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení èásti nebo celku
MHGQRWOLYpSRORÎN\SÀHGPWXSRMLÆWQtSÀHVDKXMHYGREY]QLNXSRMLVWQpXGiORVWL
QRYpFHQ\SRVN\WQHSRMLVWLWHOSRMLVWQpSOQQtSRX]HYmDVRYpFHQ
6. Zbytky poškozené nebo znièené vìci zùstávají ve vlastnictví pojistníka/
pojištìného a jejich hodnota se odeèítá od pojistného plnìní.
 9SÀtSDGSRÆNR]HQtQHER]QLmHQtNRXÀHPSRMLVWLWHOXKUDGtPD[LPiOQ
z pojistné èástky sjednané pro poškozený èi znièený pøedmìt pojištìní,
nejvýše však 10 mil.Kè, není-li ve smlouvì ujednáno jinak.
8. V pøípadì pojistné události zpùsobené vichøicí nebo krupobitím na
SRMLÆWQÛFK YFHFK XORÎHQÛFK PLPR EXGRY\ SRMLVWLWHO XKUDGt ]D YÆHFKQ\
pojistné události nastalé v prùbìhu jednoho pojistného roku maximálnì
 ] SRMLVWQp miVWN\ VMHGQDQp SUR SÀHGPW SRMLÆWQt QHMYÛÆH YÆDN  PLO
Kè, není-li ve smlouvì ujednáno jinak.
9. V pøípadì pojistné události zpùsobené zpìtným vystoupáním z kanalizace
pojistitel uhradí za všechny pojistné události nastalé v prùbìhu jednoho
SRMLVWQpKR URNX PD[LPiOQ  ] SRMLVWQp miVWN\ VMHGQDQp SUR SÀHGPW
pojištìní, nejvýše však 100.000,- Kè, není-li ve smlouvì uvedeno jinak.
6SROX~mDVWXWFKWRÆNRGmLQt]SRMLVWQpKRSOQQtPLQLPiOQ.m
není-li ve smlouvì ujednáno jinak.
 9 SÀtSDG SRMLVWQp XGiORVWL ]SÕVREHQp DWPRVIpULFNÛPL VUiÎNDPL SRMLVWLWHO
uhradí za všechny pojistné události nastalé v prùbìhu jednoho pojistného
roku maximálnì 70.000,- Kè, není-li ve smlouvì uvedeno jinak. Spoluúèast
XWFKWRÆNRGmLQt]SRMLVWQpKRSOQQtPLQLPiOQ.mQHQtOLYH
smlouvì ujednáno jinak.
11. V pøípadì pojistné události na zateplených fasádách zpùsobené ptactvem,
hlodavci a hmyzem pojistitel uhradí za všechny pojistné události nastalé
v prùbìhu jednoho pojistného roku maximálnì 30.000,- Kè, není-li ve
smlouvì uvedeno jinak.
 6SROX~mDVW X WFKWR ÆNRG mLQt  ] SRMLVWQpKR SOQQt PLQLPiOQ
2.000,- Kè, není-li ve smlouvì ujednáno jinak.
12. V pøípadì pojistné události zpùsobené bezprostøedním vlivem atmosférické
HOHNWÀLQ\ QHSÀtPÛP EOHVNHP  QHER SURND]DWHOQRX QDSËRYRX ÆSLmNRX
v elektrorozvodné nebo komunikaèní síti pojistitel uhradí za všechny
pojistné události nastalé v prùbìhu jednoho pojistného roku maximálnì
.mQHQtOLYHVPORXYXYHGHQRMLQDN6SROX~mDVWXWFKWRÆNRGmLQt
z pojistného plnìní, minimálnì 2.000,- Kè, není-li ve smlouvì ujednáno jinak.
kOiQHN
Znovunalezené vìci
1.

Vlastnické právo k nalezenému pojištìnému majetku ztracenému v pøíèinné
souvislosti s pojistnou událostí nepøechází na pojistitele.
2. Pojistník/pojištìný/oprávnìná osoba je povinna neprodlenì oznámit
pojistiteli nález pojištìných vìcí a dále tyto vìci
D  SÀHY]tW
E  YUiWLWSRMLVWLWHOLY\SODFHQpSRMLVWQpSOQQtSRRGHmWHQtSÀLPÀHQÛFKQiNODGÕ
NWHUpPXVHODY\QDORÎLWQDRSUDYX]iYDGY]QLNOÛFKYGRENG\E\OD]EDYHQD
PRÎQRVWLVPDMHWNHPQDNOiGDW
F  Y\mNDWVRSUDYRXQDOH]HQÛFKYFtQDSRN\QSRMLVWLWHOHSRNXGQHQtSRWÀHED
] EH]SHmQRVWQtFK K\JLHQLFNÛFK HNRORJLFNÛFK QHER MLQÛFK ]iYDÎQÛFK
dùvodù s opravou nebo s odstranìním zbytkù zaèít døíve.
kOiQHN
Spoluúèast
 9 SRMLVWQp VPORXY PÕÎH EÛW XMHGQiQR ÎH RSUiYQQi RVRED VH SRGtOt QD
SRMLVWQpPSOQQt]NDÎGpSRMLVWQpXGiORVWLSHYQVWDQRYHQRXmiVWNRX GiOH
MHQVSROX~mDVW 
2. 6SROX~mDVWVMHGQDQiYHVPORXYVHRGHmtWiRGSRMLVWQpKRSOQQt
3. V pojistné smlouvì lze sjednat jiné formy spoluúèasti pro jednotlivé
SRMLÆWQpSRORÎN\
kOiQHN
3RYLQQRVWLSRMLVWQtNDSRMLÆWQpKRRSUiYQQpRVRE\
1.

Vedle povinností stanovených v obecné èásti pojistných podmínek jsou
povinni :
D  GRGUÎRYDW YHÆNHUp YÆHREHFQ ]iYD]Qp SÀHGSLV\ YmHWQ EH]SHmQRVWQtFK
SÀHGSLVÕ XYHGHQÛFK Y GRSONRYÛFK SRMLVWQÛFK SRGPtQNiFK D GDOÆt
povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì;
E  QHSURGOHQR]QiPLWSRMLVWLWHOL]PQX]SÕVREXQHERGUXKXSRGQLNDWHOVNp
èinnosti;
F  YpVW VDPRVWDWQÛ VH]QDP SRMLÆWQÛFK YFt XYHGHQÛFK Y mOiQNX  RGVW 
StVP D  D I  WFKWR SRMLVWQÛFK SRGPtQHN D WHQWR VH]QDP XORÎLW WDN DE\
v pøípadì pojistné události nemohl být znièen, poškozen nebo ztracen
spoleènì s jinými vìcmi;
G  R]QiPLWSRMLVWLWHOLÎHX]DYÀHOLGDOÆtSRMLÆWQtVWHMQÛFKSRORÎHNQDVWHMQpQHEH]SH
èí u jiného pojistitele, a sdìlit jeho obchodní název a výši pojistné èástky.
2. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimìøená
RSDWÀHQt N MHMtPX RGYUiFHQt QHER NH ]PtUQQt QiVOHGNÕ ÆNRG\ NWHUi MLÎ
QDVWDODDSRGOHPRÎQRVWLVLNWRPXY\ÎiGDWSRN\Q\SRMLVWLWHOHDÀtGLWVHMLPL
3. V pøípadì vzniku pojistné události jsou povinni :
D  QHSURGOHQR]QiPLWSROLFLLY]QLNSRMLVWQpXGiORVWLNWHUiQDVWDOD]DRNROQRVWt
nasvìdèujících spáchání trestného èinu;
E  QHPQLW EH] VRXKODVX SRMLVWLWHOH VWDY Y]QLNOÛ SRMLVWQRX XGiORVWt SRNXG
to není nutné k odvrácení nebo zmírnìní následkù škody nebo v rozporu
s obecným zájmem;
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F  SÀHGORÎLWSRMLVWLWHOLGRGQÕVH]QDPSRÆNR]HQÛFK]QLmHQÛFKD]WUDFHQÛFK
vìcí;.
G  QDSRÎiGiQtSRMLVWLWHOHSÀHGORÎLW]HMPpQD~mHWQLFWYt~mHWQtMHGQRWN\DNRSLH
GDRYÛFK SRWYU]HQt N MHGQRWOLYÛP GUXKÕP GDQt GOH SUiYQtFK SÀHGSLVÕ
Èeské republiky pøípadnì cizího státu; v rámci šetøení pojistitele jsou
SRYLQQLURYQÎVWUSWSÀtSDGQpRYÀRYiQtSUDYGLYRVWLD~SOQRVWLVGOHQÛFK
~GDMÕSÀHGORÎHQÛFKGRNODGÕDYFtSURYiGQÛFKXWÀHWtFKRVRE
4. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátì cenných papírù,
cenných listin nebo jiných disponibilních dokladù, je pojištìný povinen
neprodlenì zahájit jejich umoøovací øízení.
kOiQHN
Úprava výše pojistného
kORGVW9338&=VHGRSOXMHWDNÎHSRMLVWLWHOMHRSUiYQQ
upravit výši pojistného v pøípadech:
kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní
pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho
RUJDQL]DmQtPVORÎNiPQHER
kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù
NRKURÎHQtVSOQLWHOQRVWL]iYD]NÕSRMLVWLWHOHQHER
 NG\GRMGHNUÕVWXLQGH[ÕYÛYRMHFHQSRMLÆWQÛFKYFtSÀtSDGQFHQ
SUDFt QD MHMLFK UHSURGXNFL MHÎ ]YHÀHMXMH kHVNÛ VWDWLVWLFNÛ ~ÀDG
SRNXG]DVOHGRYDQpREGREtWHQWRUÕVWmLQtYtFHQHÎ
kOiQHN
Výklad pojmù
Za budovy VH SRYDÎXMt VWDYE\ VSRMHQp VH ]HPt SHYQÛPL ]iNODGHP NWHUp
MVRX SÀHYiÎQ X]DYÀHQ\ REYRGRYÛPL VWQDPL D VWÀHÆQtPL NRQVWUXNFHPL
a které jsou urèeny k tomu, aby chránily lidi, zvíøata nebo vìci pøed
pùsobením vnìjších vlivù.
2. Za cennosti VHSRYDÎXMtWX]HPVNpD]DKUDQLmQtEDQNRYN\DPLQFHGUDKp
kovy, drahokamy, perly a pøedmìty z nich vyrobené, vkladní a šekové
NQtÎN\ SODWHEQt NDUW\ FHQQp SDStU\ D FHQLQ\ ]D NWHUp MVRX SRYDÎRYiQ\
L SURVWÀHGN\ MHÎ PDMt KRGQRWX ]H NWHUp EXGH PRFL EÛW SR Y\GiQt GR
XÎtYiQtmHUSiQRMDNRMVRXQDSÀtNODGSRXNi]N\QDKUD]XMtFtSHQt]HSRÆWRYQt
známky, dálnièní nálepky, kolky, telefonní kupony, stravenky do provozoven
veøejného stravování, jízdenky a obdobné prostøedky.
3. Ostatní stavby jsou veškeré stavby, které nejsou budovami. Jedná se
zpravidla o stavby nezastøešené nebo neuzavøené obvodovými zdmi
DVWÀHÆQtPLNRQVWUXNFHPL QDSÀRSORFHQtVWXGQ\VHSWLN\]SHYQQpSORFK\ 
4. Za povodeò VH SRYDÎXMH ]DSODYHQt SR]HPNX Y PtVW SRMLÆWQt
a jeho bezprostøedním okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího
povrchového vodstva z bøehù.
5. Za SRÎiU VH SRYDÎXMH RKH NWHUÛ Y]QLNO QHER VH YODVWQt VLORX UR]ÆtÀLO
PLPR XUmHQp RKQLÆW =D ÆNRGX ]SÕVREHQRX SRÎiUHP VH QHSRYDÎXMH
]NUDW HOHNWULFNpKR YHGHQt L NG\Î MH SURYi]HQ VYWHOQÛP SURMHYHP
a pùsobením tepla, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšíøil.
6. Pøíslušenstvím stavby/budovy je vše co k ní patøí, ale není její souèástí. Jedná
VH R YFL XUmHQp N WUYDOpPX XÎtYiQt VH VWDYERXEXGRYRX NWHUp MVRX N Qt
odmontovatelnì pøipojeny. Jedná se napø. o antény, EZS, EPS apod.
7. Za úder blesku VH SRYDÎXMH EH]SURVWÀHGQt SÀHFKRG EOHVNX V GHVWUXNmQtPL
úèinky na pojištìnou vìc. Za škodu zpùsobenou bezprostøednì úderem
EOHVNX VH QHSRYDÎXMH ÆNRGD Y]QLNOi  Y SUÕEKX ERXÀH QD HOHNWULFNÛFK QHER
elektronických zaøízeních pøepìtím.
8. Za sesuv pùdy, zøícení skal a zeminy se rozumí pohyb hornin z vyšších
~URYQtVYDKXGRQLÎÆtFKNHNWHUÛPGRMGHYGÕVOHGNX]WUiW\VWDELOLW\VYDKX
pùsobením pøírodních sil nebo lidské èinnosti. Sesuvem pùdy není klesání
]HPVNpKRSRYUFKXGRVWÀHGX=HPDËMLÎYGÕVOHGNXSÀtURGQtFKVLOmLOLGVNp
mLQQRVWLNWHUpMHSRYDÎRYiQR]DSRNOHVSÕG\
 6SRGQt YRGRX VH UR]XPt WDNRYi NRQFHQWUDFH YRG\ Y SÕG ÎH GRMGH
k prosakování této vody do nemovitosti pod úrovní okolního terénu.
10. Za stavbu VH SRYDÎXMt YHÆNHUi VWDYHEQt GtOD NWHUi Y]QLNDMt VWDYHEQt QHER
PRQWiÎQt WHFKQRORJLt EH] ]ÀHWHOH QD MHMLFK WHFKQLFNp SURYHGHQt SRXÎLWp
VWDYHEQtYÛUREN\PDWHULiO\DNRQVWUXNFHQD~mHOY\XÎLWtDGREXWUYiQt
 6WDYHEQtPLVRXmiVWPLMHYÆHFRNHVWDYEEXGRYSRGOHMHMtSRYDK\QiOHÎt
D QHPÕÎH EÛW RGGOHQR DQLÎ E\ VH WtP YF ]QHKRGQRWLOD -HGQi VH QDSÀ
RRNQDGYHÀHYRGRLQVWDODFHRNDS\YÛWDK\DWG
12. Za vichøici VH SRYDÎXMH SURXGQt Y]GXFKX GRVDKXMtFt Y PtVW SRMLÆWQt
U\FKORVWLPLQLPiOQNP]DKRGLQX1HPÕÎHOLEÛWU\FKORVWSURXGQtY]GXFKX
zjištìna, poskytne pojistitel pojistné plnìní za škodu zpùsobenou vichøicí,
SRNXG SRMLÆWQÛ SURNiÎH ÎH SRK\E Y]GXFKX Y RNROt PtVWD SRMLÆWQt ]SÕVRELO
škody na budovách nebo na vìcech stejnì odolných v bezvadném stavu.
13. Za výbuch VHSRYDÎXMHQiKOÛSURMHYUR]WDÎQRVWLSO\QÕQHERSDUQDYHQHN
Výbuchem tlakové nádoby trvale naplnìné stlaèenou párou nebo plynem
VH UR]XPt QDUXÆHQt MHMt VWQ\ Y WDNRYpP UR]VDKX ÎH GRMGH N QiKOpPX
vyrovnání tlaku uvnitø a vnì nádoby. Pojištìní se však nevztahuje na škody
zpùsobené podtlakem.
14. Za výbuch sopky VHSRYDÎXMHQiKOpXYROQQtWODNX]SÕVREHQÛSRUXÆHQtP
]HPVNp YUVWY\ VSRMHQp V Y\OpYiQtP OiY\ XYRORYiQtP SRSHOD QHER MLQÛFK
materiálù a plynù.
15. Záplavou se rozumí doèasné vytvoøení vodní hladiny na pozemku v místì
SRMLÆWQtDMHKREH]SURVWÀHGQtPRNROtYOLYHPDWPRVIpULFNÛFKVUiÎHN
16. Za zemìtøesení MVRX SRYDÎRYiQ\ SÀtURGQtPL YOLY\ ]SÕVREHQp RWÀHV\
zemského povrchu, vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru.
=HPWÀHVHQtSODWt]DSURNi]DQpSRNXGSRMLÆWQÛSÀHGORÎtGÕND]RWRPÎH
v místì pojištìní zemìtøesení dosáhlo minimálnì 6. stupnì makroseizmické
stupnice EMS-98.
1.

kOiQHN
Úèinnost
Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1.2014.

Všeobecné pojistné podmínky
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pojištìní majetku pro pøípad odcizení
- zvláštní èást
Obsah:
Úvodní ustanovení
Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí – èlánek 1
Pøedmìt pojištìní – èlánek 2
Pojištìné náklady – èlánek 3
=DFKUDRYDFtQiNODG\²mOiQHN
Výluky z pojištìní – èlánek 5
Pojistná hodnota, pojistná èástka – èlánek 6
Podpojištìní, pojištìní na první riziko, zlomkové pojištìní – èlánek 7
Místo pojištìní – èlánek 8
Výpoèet pojistného – èlánek 9
Pojistné plnìní, limity pojistného plnìní – èlánek 10
Znovunalezené vìci – èlánek 11
Spoluúèast – èlánek 12
Povinnosti pojistníka/pojištìného/oprávnìné osoby – èlánek 13
Úprava výše pojistného – èlánek 14
Výklad pojmù – èlánek 15
Úèinnost – èlánek 16
Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí pojistných podmínek, Všeobecnými
SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL ² REHFQi miVW ² 8&= NWHUp VSROX WYRÀt QHGtOQRX
souèást. Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
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Pojištìní se sjednává pro pøípady, kdy na pojištìné vìci došlo ke škodì:
NUiGHÎtYORXSiQtP
ORXSHÎQÛPSÀHSDGHQtP
ORXSHÎQÛP SÀHSDGHQtP SÀL SÀHSUDY SRMLÆWQÛFK YFt NURP ]iVRE
D]ERÎt SRMLÆWQÛPQHERMHKR]DPVWQDQFHP GiOHMHQÅposel´ 
YDQGDOLVPHP
3RMLÆWQt YDQGDOLVPX XYHGHQp SRG StVP G  WRKRWR RGVWDYFH MH Yi]iQR QD
VMHGQiQt SRMLÆWQt GOH StVP D  WRKRWR RGVWDYFH 7RWR SRMLÆWQt VH VMHGQiYi
YÎG\QDSUYQtUL]LNR
Právo na pojistné plnìní vzniká i v pøípadì, kdy byla pojištìná vìc poškozena, znièena nebo odcizena v pøímé souvislosti s poMLVWQRX XGiORVWt XYHGHQRX Y RGVW  StVP D  DÎ F  WRKRWR mOiQNX
Pojištìní jednotlivých nebezpeèí musí být ve smlouvì výslovnì ujednáno.
3UiYR QD SRMLVWQp SOQQt GOH RGVW  StVP D  WRKRWR mOiQNX Y]QLNi SRX]H
WHKG\ SRNXG E\O\ SRMLÆWQp YFL XORÎHQ\ Y X]DPmHQpP SURVWRUX EXGRY\
stavby nebo místnosti v místì pojištìní. Pro vìci, které pro svou rozmìrnost èi
KPRWQRVWQHPRKO\EÛWXORÎHQ\YX]DPmHQpPSURVWRUXEXGRY\VWDYE\QHER
PtVWQRVWLY]QLNiSUiYRQDSOQQtLWHKG\SRNXGGRÆORNHNUiGHÎLYORXSiQtP
na oploceném prostranství v místì pojištìní. Pro cennosti vzniká právo na
plnìní, pokud byly umístìny v uzamèeném prostoru v místì pojištìní a dále
uzamèeny v pevných schránkách nebo trezorech.
Je-li ve smlouvì výslovnì ujednáno pojištìní stavebních souèástí, jsou pojištìny i škody na vnìjších stavebních souèástech a pøíslušenství pojištìných buGRYDVWDYHE]SÕVREHQpMHMLFKNUiGHÎtSRÆNR]HQtPmL]QLmHQtPSÀLSRNXVXR
jejich odcizení. Pøi jejich odcizení musí pachatel násilím pøekonat jejich pevné
SÀLSHYQQt 3RMLÆWQt VH Y]WDKXMH L QD SURVWÀHGN\ VORXÎtFt N ]DEH]SHmHQt SRÎiUQtRFKUDQ\SRMLÆWQÛFKVWDYHE QDSÀKDVtFtSÀtVWURMHKDGLFHSURXGQLFH 
3RGPtQNRXSOQQtSRMLVWLWHOHMHÆHWÀHQtÆNRG\3ROLFLtk5
3UiYRQDSRMLVWQpSOQQtGOHRGVWStVPE WRKRWRmOiQNX vzniká pouze
tehdySRNXGE\ODORXSHÎVSiFKiQDYPtVWSRMLÆWQt
3UiYR QD SRMLVWQp SOQQt GOH RGVW  StVP F  WRKRWR mOiQNX vzniká pouze tehdy, pokud byl posel bìhem pøepravy o pojištìné vìci
RORXSHQ 3RmiWHN SÀHSUDY\ MH RNDPÎLN SÀHY]HWt SRMLÆWQp YFL N EH]prostøednì navazující pøepravì, která musí být provádìna nejkratší bezpeènou trasou a konèí pøedáním pøepravované vìci v místì
urèení. Právo na pojistné plnìní vzniká i v pøípadì, pokud k odcizení
mL ]WUiW GRÆOR SÀL GRSUDYQt QHER MLQp QHKRG SÀL QtÎ E\O SRVHO ]EDYHQ
PRÎQRVWL SÀHSUDYRYDQp YFL RSDWURYDW QLNROLY Y SÀtmLQQp VRXYLVORVWL
VSRÎLWtPDONRKROXGURJ\mL]QHXÎLWtOpNÕ 3RMLÆWQtVHY]WDKXMHLQDSÀtpady, kdy bylo bezprostøednì pøed nebo po pøepravì zásilky proti poslu
SRXÎLWRQiVLOtQHERKUR]EDEH]SURVWÀHGQtKRQiVLOt
Právo na pojistné plnìní nevzniká, pokud byla pøeprava provádìna na základì pøepravních smluv.
3UiYR QD SOQQt GOH RGVW  StVP G  WRKRWR  mOiQNX Y]QLNi SRNXG GRÆOR
k úmyslnému poškození nebo znièení pøedmìtu pojištìní v místì pojištìní.
3RGPtQNRX SOQQt SRMLVWLWHOH MH ÆHWÀHQt ÆNRG\ 3ROLFLt k5 Pojištìní se
sjednává na první riziko. Škody zpùsobené nástøikem nebo nánosem barev èi
FKHPLNiOLtMVRXYÎG\RPH]HQ\OLPLWHPVMHGQDQÛPYSRMLVWQpVPORXY

kOiQHN
Pøedmìt pojištìní
 3ÀHGPWHPSRMLÆWQtMVRXKPRWQpQHPRYLWpDPRYLWpYFL3RMLÆWQtPÕÎHEÛW
sjednáno pro jednotlivé ve smlouvì vyjmenované vìci nebo jako pojištìní
souboru vìcí. Soubor vìcí je tvoøen vìcmi stejné/obdobné povahy/charakteru èi úèelu. Není-li uvedeno jinak, patøí do souboru všechny vìci dané
povahy/charakteru èi úèelu v dobì pojistné události. Je-li sjednáno pojištìní
souboru, vztahuje se pojištìní i na vìci, které se staly souèástí pojištìného
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VRXERUXSRX]DYÀHQtSRMLVWQpVPORXY\DQLÎWtPMHYÆDNMDNNROLGRWmHQDR]QDmovací èi jiná povinnost pojistníka/pojištìného vyplývající z platných právních pøedpisù, pojistné smlouvy èi pojistných podmínek. Vìci, které pøestaly
být souèástí pojištìného souboru, pojištìny nejsou.
=DKPRWQpQHPRYLWpYFLVHSRYDÎXMtVWDYE\ EXGRY\DRVWDWQtVWDYE\ YmHWQ
jejich stavebních souèástí a pøíslušenství. Podmínkou pro pojištìní ostatních
VWDYHEDWDNpVWDYHEQtFKVRXmiVWtDSÀtVOXÆHQVWYtMHÎHMHSRMLVWQtNSURND]DWHOnì zahrnul do pojištìní v rámci sjednané pojistné èástky.
=D KPRWQp QHPRYLWp YFL VH QHSRYDÎXMt SRG]HPQt VWDYE\ VH VDPRVWDWQÛP
úèelovým urèením.
Pokud je tak v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno, vztahuje se poMLÆWQtURYQÎQD
YFLRVREQtSRWÀHE\]DPVWQDQFÕNWHUpVHREY\NOHQRVtGR]DPVWQiQt
YFLNWHUpE\O\]DPVWQDQFHPGRPtVWDSRMLÆWQtSÀLQHVHQ\YVRXYLVORVWLVYÛNRQHPSRYROiQtQDÎiGRVWQHERVHVRXKODVHP]DPVWQDYDWHOH
Pojištìní se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motorová vozidla zamìstnancù, není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak.
7RWRSRMLÆWQtVHVMHGQiYiYÎG\QDSUYQtUL]LNRSURSRMLVWQiQHEH]SHmtXYHGHná v pojistné smlouvì.
Pokud není ujednáno jinak, pojištìní se nevztahuje na :
FHQQRVWLYmHWQMHMLFKVEtUHN
QRVLmHGDWD]i]QDPÕYÛUREQtDSURYR]QtGRNXPHQWDFH
YÛVWDYQt PRGHO\ Y]RU\ SURWRW\S\ H[SRQiW\ D QD YÛUREQt ]DÀt]HQt
QHSRXÎLWHOQiSURVWDQGDUGQtSURGXNFL
PRWRURYi YR]LGOD SÀtYV\ QiYV\ D WDÎQp VWURMH Ym VRXmiVWt D SÀtVOXÆHQVWYtNWHUÛPMVRXSÀLGORYiQ\63=UHVS5=VYÛMLPNRXMVRXOL
vedeny jako zásoby;
KUDFtSHQÎQtDREGREQpDXWRPDW\YmHWQMHMLFKREVDKX
YFL ]YOiÆWQt KRGQRW\ ]D YFL ]YOiÆWQt KRGQRW\ VH SRYDÎXMt YFL
KLVWRULFNpVWDURÎLWQpQHERXPOHFNpKRGQRW\YmHWQMHMLFKVEtUHN 
VWDYHEQtVRXmiVWLDSÀtVOXÆHQVWYtEXGRY
SRÆNR]HQt QHER ]QLmHQt X]DPmHQÛFK NRQWUROQtFK D UHJLVWUDmQtFK
SRNODGHQYGÕVOHGNXNUiGHÎHYORXSiQtP
Pojištìní se nevztahuje na :
QDYFLXORÎHQpYEXGRYYHVWDYE QRY]DKDMRYDQiVWDYEDmLUHNRQVWUXNFH YEXGRYNWHUiQHQtSURYR]QY\XÎtYiQDNGDQpPX~mHOX
DQDVWDYHEQtVRXmiVWLWFKWREXGRY
YRGVWYRSÕGXDSR]HPN\
URVWOLQ\NHÀHDVWURP\QHQtOLXMHGQiQRMLQDN
YUWQpYÎHYmHWQSÀtVOXÆHQVWYt
]DÀt]HQtDWRPRYÛFKHOHNWUiUHQD]DÀt]HQtQDSÀtSUDYXMDGHUQpKRSDliva pro tyto elektrárny, vèetnì pøíslušenství,
VNOHQQpYÛSOQDSODVW\MHÎQDKUD]XMtVNORYmHWQQDQLFKQDOHSHných snímaèù zabezpeèovacích zaøízení, nalepených fólií, nápisù,
maleb a jiné výzdoby,
KLVWRULFNpQHERSDPiWNRYFKUiQQpREMHNW\
SRG]HPQtVWDYE\VHVDPRVWDWQÛP~mHORYÛPXUmHQtP

kOiQHN
Pojištìné náklady
 3RNXGMHYSRMLVWQpVPORXYXMHGQiQRSRMLÆWQtGOHmOiQNXRGVWStVPD 
E G WFKWRSRMLVWQÛFKSRGPtQHNMHPRÎQRGiOHVMHGQDWSRMLÆWQt
D  QiNODGÕ QD YÛPQX ]iPNÕ YQMÆtFK GYHÀt EXGRY\ Y PtVW SRMLÆWQt SRNXG
došlo ke ztrátì klíèe v dùsledku pojistné události, nebo èinu mimo místo
SRMLÆWQtSRGOHmOiQNXRGVWStVPD DÎF WFKWRSRMLVWQÛFKSRGPtQHN
toto ujednání se nevztahuje na dveøe od trezorových místností;
E  SRMLÆWQt QiNODGÕ Y]QLNOÛFK ]WUiWRX NOtmÕ RG WUH]RURYÛFK PtVWQRVWt YtFHstìnných ocelových skøíní s minimální hmotností 300 kg, nebo zazdìných
ocelových skøíní s vísestìnnými dveømi v místì pojištìní; jedná se o náklady
na výmìnu zámkù, poøízení nových klíèù, stejnì jako o nezbytné násilné otevøení, a na poøízení nových schránek nebo uzavøení tìchto pøístupù.
 3RMLVWLWHO XKUDGt MHQ ~mHOQp SÀLPÀHQp D KRVSRGiUQ Y\QDORÎHQp QiNODG\
obvyklé v místì vzniku pojistné události.
3. Pojištìní nákladù specifikovaných v tomto èlánku se sjednává na jednotlivé
SRORÎN\mLMHMLFKNRPELQDFLDWRYÎG\QDSUYQtUL]LNRSURSRMLVWQiQHEH]SHmt
uvedená v pojistné smlouvì.
kOiQHN
Zachraòovací náklady
3RMLVWLWHOXKUDGtW\WR]DFKUDRYDFtQiNODG\
D  ~mHOQY\QDORÎHQpQiNODG\QDRGYUiFHQtY]QLNXEH]SURVWÀHGQKUR]tFtSRMLVWQpXGiORVWLQHER]PtUQQtQiVOHGNÕMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWL
E  Y\QDORÎHQp QiNODG\ ] GÕYRGÕ K\JLHQLFNÛFK HNRORJLFNÛFK mL EH]SHmnostních pøi odklízení poškozeného pojištìného majetku nebo jeho
zbytkù.
ÔKUDGDY\QDORÎHQÛFK]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕSRGOHStVPHQD DE 
WRKRWRmOiQNXVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\

ÔKUDGD]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕNWHUpE\O\Y\QDORÎHQ\QD]iFKUDQX
ÎLYRWDD]GUDYtVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\
QHEROLPLWXSRMLVWQpKRSOQQt

=DFKUDRYDFtQiNODG\NWHUpRSUiYQQiRVREDY\QDORÎLODQD]iNODG
StVHPQpKRVRXKODVXSRMLVWLWHOHXKUDGtSRMLVWLWHOEH]RPH]HQt
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kOiQHN
Výluky z pojištìní

kOiQHN
Místo pojištìní

7HQWR VH]QDP YÛOXN QHQt ~SOQÛ D YÛOXN\ RPH]HQt SRMLVWQpKR SOQQt VH
vyskytují i na jiných místech v pojistných podmínkách a pojistné smlouY
Pokud není ujednáno jinak, pojištìní se bez ohledu na spolupùsobící
pøíèiny nevztahuje na:
D  ÆNRG\Y]QLNOpYGÕVOHGNXYiON\LQYD]HmLQQRVWL]DKUDQLmQtKRQHSÀtWHOH YiOHmQpKR VWDYX YiOHmQÛFK UHVS YRMHQVNÛFK DNFt EH] RKOHGX
QDWR]GDE\ODY\KOiÆHQDYiONDmLQLNROLY REmDQVNpYiON\SRYVWiQt
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 poškození z pokynu vlády pùsobící
de jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;
E  ÆNRG\ Y]QLNOp Y GÕVOHGNX WUYDOpKR QHER GRmDVQpKR Y\YODVWQQt Y\plývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených ze
strany orgánù veøejné správy;
F  ÆNRG\MDGHUQRXHQHUJLtQHERUDGLRDNWLYLWRXMDNpKRNROLYGUXKX
G  ÆNRG\Y]QLNOpYGÕVOHGNX~P\VOXQHERKUXEpQHGEDORVWLSRMLÆWQpKR
jeho zástupce, jeho zamìstnance, osoby, kterou pojištìný povìøil péèí
o pojištìné vìci nebo ostrahou místa pojištìní, osoby pojištìnému
EOt]NpQHERRVRE\ÎLMtFtYHVSROHmQpGRPiFQRVWLVSRMLÆWQÛPYSÀtSDGÎHSRMLÆWQÛPMHSUiYQLFNiRVRED]D]iVWXSFHSRMLÆWQpKRMVRX
SRYDÎRYiQLmOHQRYpVWDWXWiUQtFKRUJiQÕSURNXULVWpDMHGQDWHOp
H  RGSRYGQRVW ~MPX ÆNRGX DQL QD MDNpNROLY YÛGDMH SÀtPR QHER QHpøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s jakýmkoli
WHURULVWLFNÛP mLQHP EH] RKOHGX QD VNXWHmQRVW ÎH QD WpWR XGiORVWL
nebo na jakékoli èásti takové újmy, škody nebo výdaje mohla mít podíl i jiná pøíèina; pro úèely této výluky se terorismem rozumí násilný
mLQQHERmLQQHEH]SHmQÛ]KOHGLVNDOLGVNpKRÎLYRWDKPRWQpKRQHER
nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úèinkem
RYOLYQQtYOiG\QHERY\YROiQtVWUDFKXYHYHÀHMQRVWLQHERYMHMtmiVWL

1.
2.

kOiQHN
Pojistná hodnota, pojistná èástka
1. Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu a je nejvyšší hranicí plnìní pojistiteOH3RMLVWQimiVWNDVHVWDQRYtSURMHGQRWOLYpSRORÎN\YFtPRYLWÛFKDKPRWQÛFK
QHPRYLWÛFK SRNXGMGHRSRMLÆWQpQiNODG\ 3RMLVWQRXmiVWNXVWDQRYtYÎG\QD
vlastní odpovìdnost pojistník.
2. Pojištìní lze sjednat na :
D  QRYRXFHQXWMmiVWNX]DNWHURXO]HYGDQpPPtVWDYGDQpPmDVHYFVWHMnou nebo srovnatelnou znovu poøídit jako vìc stejnou nebo novou stejného
druhu nebo úèelu;
E  mDVRYRX FHQX WM WM FHQX NWHURX POD YF EH]SURVWÀHGQ SÀHG SRMLVWQRX
XGiORVWtVWDQRYtVH]QRYpFHQ\YFLSÀLmHPÎVHSÀLKOtÎtNHVWXSQLRSRWÀHEHQt
QHER MLQpKR ]QHKRGQRFHQt DQHER N ]KRGQRFHQt YFL N QPXÎ GRÆOR MHMt
opravou, modernizací nebo jiným zpùsobem;
F  REHFQRXFHQXWMFHQXWUYDOH]QHKRGQRFHQpYFLmLYFLQHSRXÎLWHOQpREHFQ
nebo v provozu pojištìného, pokud není dále uvedeno jinak;
obecná cena je cena vìci v místì obvyklá, za kterou by je pojistník/pojištìný
prodal.
3. Pojištìní výrobních a provozních zaøízení a vìcí zamìstnancù se sjednává na
novou, èasovou nebo obecnou cenu.
4. Pojištìní zásob, kterými jsou:
D  ]ERÎtNWHUpSRMLÆWQÛY\UiEtYmHWQQHGRNRQmHQÛFKYÛURENÕ
E  ]ERÎtVHNWHUÛPSRMLÆWQÛREFKRGXMH
F  VXURYLQ\
G  SÀtURGQtSURGXNW\VHVMHGQiYiQDQRYRXFHQXNWHUiMHRPH]HQDGRVDÎLWHOQRX
SURGHMQtFHQRXYRNDPÎLNXSRMLVWQpXGiORVWL
5. Pojistnou hodnotou cenných papírù pøijatých k burzovnímu obchodu je jejich kurs uveøejnìný v kursovním lístku burzy cenných papírù
v den vzniku pojistné události. Pojistnou hodnotou ostatních cenných papírù
MH MHMLFK WUÎQt KRGQRWD SRMLVWQRX KRGQRWRX GLVSRQLELOQtFK GRNODGÕ YNODGQtFKNQtÎHNDSRG MHKRGQRWDMHMLFKDNWLY
 3RMLÆWQtY]RUÕPRGHOÕSURWRW\SÕH[SRQiWÕDYÛUREQtFK]DÀt]HQtQHSRXÎLtelných pro standardní produkci lze sjednat na èasovou nebo obecnou cenu.
 3RMLVWQRXKRGQRWRXXPOHFNÛFKSÀHGPWÕDVWDURÎLWQRVWtMHREHFQiFHQDWM
jejich cena obvyklá v místì a èase vzniku pojistné události.
kOiQHN
Podpojištìní, pojištìní na první riziko, zlomkové pojištìní
 -HOLYGREY]QLNXSRMLVWQpXGiORVWLSRMLVWQimiVWNDMHGQRWOLYpSRORÎN\QLÎÆt
QHÎ MHMt SRMLVWQi KRGQRWD SRVN\WQH SRMLVWLWHO SRMLVWQp SOQQt NWHUp MH N YÛÆL
škody ve stejném pomìru, jako je pojistná èástka k pojistné hodnotì.
 3RMLÆWQtQDSUYQtUL]LNRMHPRÎQpVMHGQDWSURMHGQRWOLYpSRORÎN\XYHGHQpYSRjistné smlouvì.
3RMLVWQi miVWND SUR  MHGQRWOLYp SRORÎN\ MH KRUQt KUDQLFt SOQQt SRjistitele pro plnìní ze všech pojistných událostí v prùbìhu jednoho
SRMLVWQpKRREGREt9SRMLVWQpVPORXYPXVtEÛWYÛVORYQXYHGHQRÎHVH
jedná o pojištìní prvního rizika.
 8VWDQRYHQtRGVWDYFHWRKRWRmOiQNXVHYWRPWRSÀtSDGQHSRXÎLMH
Došlo-li v prùbìhu jednoho pojistného období v dùsledku pojistného
SOQQtNHVQtÎHQtSRMLVWQpmiVWN\VMHGQDQpQDSUYQtUL]LNRPÕÎHVLSRMLVWník tuto pojistnou èástku do její pùvodní výše opìt obnovit doplacením
pojistného.
 -HOL Y SRMLVWQp VPORXY XMHGQiQR ÎH VH SRMLÆWQt Y]WDKXMH SRX]H QD miVW KRGQRW\ SRMLÆWQpKR PDMHWNX ]ORPNRYp SRMLÆWQt  VWDQRYt VH QD QiYUK SRMLVWQtND
v pojistné smlouvì limity pojistného plnìní pro jednotlivé pojištìné vìci nebo
jiné majetkové hodnoty a pojistná nebezpeèí.
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Místem pojištìní je místo uvedené v pojistné smlouvì.
Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst pojištìní, vztahuje se pojištìní
na všechna tato místa pojištìní.
 3RMLÆWQtVHY]WDKXMHWpÎQDYFLNWHUpE\O\]GÕYRGXEH]SURVWÀHGQKUR]tFt
QHERMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWLSÀHPtVWQ\]PtVWDSRMLÆWQt
4. Pojištìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Èeské
republky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.
kOiQHN
Výpoèet pojistného
1.
2.

Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek nebo limitù plnìní pro jednotliYpSRMLÆWQpSRORÎN\9ÛÆLVD]E\SRMLVWQpKRVWDQRYtSRMLVWLWHO
Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.

kOiQHN
Pojistné plnìní, limity pojistného plnìní
 3RMLVWQRXXGiORVWtMHQDKRGLOiVNXWHmQRVWEOtÎHR]QDmHQiYSRMLVWQpVPORXY
nebo ve zvláštním právním pøedpisu, na který se pojistná smlouva odvolává,
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnìní.
2. Byla-li pojištìná vìc odcizena, poškozena nebo znièena, vzniká oprávnìné
osobì právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvì stanoveno jinak, aby
jí pojistitel vyplatil :
D  SÀLSRMLÆWQtQDQRYRXFHQXmiVWNX]DRSUDYXSRÆNR]HQpYFLQHERmiVWNX]D
poøízení nové vìci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a úèelu v dobì
EH]SURVWÀHGQSÀHGSRMLVWQRXXGiORVWtVQtÎHQRXRFHQXY\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕ
E  SÀLSRMLÆWQtQDmDVRYRXFHQXmiVWNX]DRSUDYXSRÆNR]HQpYFLQHERmiVWNX]D
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 došlo opravou, modernizací
QHERMLQÛP]SÕVREHPYGREEH]SURVWÀHGQSÀHGSRMLVWQRXXGiORVWtDVQtÎHQRXRFHQXY\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕ
F  SÀLSRMLÆWQtQDREHFQRXFHQXmiVWNX]DNWHURXO]HVWHMQRXQHERVURYQDWHOQRX
vìc v daném místì a v daném èase koupit.
 3RMLÆWQi YF PXVt EÛW ]DEH]SHmHQD ]SÕVREHP XYHGHQÛP Y 'RSONRYÛFK
pojistných podmínkách pro toto pojištìní. Není-li tomu tak, plní pojistitel
pouze do výše limitù odpovídajích zpùsobu zabezpeèení v dobì pojistné
XGiORVWLSRNXGWDN'RSNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\SURWRWRSRMLÆWQtVWDQRYt
4. Pokud je však vìc pojištìna na novou cenu, poskytne pojistitel plnìní pøesahující
mDVRYRXFHQXSRX]H]DSÀHGSRNODGXÎHSRMLÆWQÛGRWÀtOHWRGSRMLVWQpXGiORVWL
provede opravu èi nové poøízení vìci movité stejného druhu a kvality v místì
pojištìní, resp. nové poøízení vìci nemovité i na jiném místì v Èeské republice,
není-li na stávajícím místì proveditelné.
5. .~KUDGSRMLVWQpXGiORVWLSRVN\WQHSRMLVWLWHOSRMLVWQpSOQQtPD[Lmálnì do výše :
D  SRMLVWQpmiVWN\VWDQRYHQpSURSÀtVOXÆQRXSRORÎNX]DNDÎGRXSRMLVWQRXXGilost;
E  OLPLWXSRMLVWQpKRSOQQtVMHGQDQpKRSURNRQNUpWQtGDQRXSRMLÆWQRXSRORÎNXSÀLmHPÎWHQWROLPLWMHPD[LPiOQtKUDQLFtSOQQtSRMLVWLWHOH]MHGQpDYÆHFK
pojistných událostí v pojistném období.
6. V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení èásti nebo celku
MHGQRWOLYpSRORÎN\SÀHGPWXSRMLÆWQtSÀHVDKXMHYGREY]QLNXSRMLVWQpXGilosti  nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnìní pouze v èasové cenì.
7. Zbytky poškozené nebo znièené vìci zùstávají ve vlastnictví pojistníka/pojištìného a jejich hodnota se odeèítá od pojistného plnìní.
kOiQHN
Znovunalezené vìci
1.

Vlastnické právo k nalezenému pojištìnému majetku ztracenému v pøíèinné
souvislosti s pojistnou událostí nepøechází na pojistitele.
2. Pojistník/pojištìný/oprávnìná osoba je povinna neprodlenì oznámit pojistiteli nález pojištìných vìcí a dále tyto vìci
D  SÀHY]tW
E  YUiWLWSRMLVWLWHOLY\SODFHQpSRMLVWQpSOQQtSRRGHmWHQtSÀLPÀHQÛFKQiNODGÕ
NWHUpPXVHODY\QDORÎLWQDRSUDYX]iYDGY]QLNOÛFKYGRENG\E\OD]EDYHQD
PRÎQRVWLVPDMHWNHPQDNOiGDW
F  Y\mNDWVRSUDYRXQDOH]HQÛFKYFtQDSRN\QSRMLVWLWHOHSRNXGQHQtSRWÀHED]EH]SHmQRVWQtFKK\JLHQLFNÛFKHNRORJLFNÛFKQHERMLQÛFK]iYDÎQÛFK
dùvodù s opravou nebo s odstranìním zbytkù zaèít døíve.
kOiQHN
Spoluúèast
 9 SRMLVWQp VPORXY PÕÎH EÛW XMHGQiQR ÎH RSUiYQQi RVRED VH SRGtOt QD
SRMLVWQpPSOQQt]NDÎGpSRMLVWQpXGiORVWLSHYQVWDQRYHQRXmiVWNRX GiOH
MHQVSROX~mDVW 
2. 6SROX~mDVWVMHGQDQiYHVPORXYVHRGHmtWiRGSRMLVWQpKRSOQQt
3. V pojistné smlouvì lze sjednat jiné formy spoluúèasti pro jednotlivé pojištìné
SRORÎN\
kOiQHN
3RYLQQRVWLSRMLVWQtNDSRMLÆWQpKRRSUiYQQpRVRE\
1.

Jsou povinni zabezpeèit pojištìné vìci podle jejich charakteru a hodnoty
tak, aby jejich zpùsob zabezpeèení odpovídal pøedepsanému zpùsobu
XYHGHQpPXY'RSONRYÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQNiFKSURWRWRSRMLÆWQt
2. Vedle povinností stanovených v obecné èásti pojistných podmínek jsou povinni:
D  GRGUÎRYDW YHÆNHUp YÆHREHFQ ]iYD]Qp SÀHGSLV\ YmHWQ EH]SHmQRVWQtFK

SÀHGSLVÕXYHGHQÛFKYGRSONRYÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQNiFKDGDOÆtSRYLQQRVti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì;
E  QHSURGOHQ R]QiPLW SRMLVWLWHOL ]PQX ]SÕVREX QHER GUXKX SRGQLNDWHOVNp
èinnosti;
F  YpVWVDPRVWDWQÛVH]QDPSRMLÆWQÛFKYFtXYHGHQÛFKYmOiQNXRGVWStVP
D DI WFKWRSRMLVWQÛFKSRGPtQHNDWHQWRVH]QDPXORÎLWWDNDE\YSÀtSDG
pojistné události nemohl být znièen, poškozen nebo ztracen spoleènì s jinými
vìcmi;
G  R]QiPLWSRMLVWLWHOLÎHX]DYÀHOLGDOÆtSRMLÆWQtVWHMQÛFKSRORÎHNQDVWHMQpQHEH]peèí u jiného pojistitele, a sdìlit jeho obchodní název a výši pojistné èástky.
3. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimìøená
opatøení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnìní následkù škody,
 NWHUiMLÎQDVWDODDSRGOHPRÎQRVWLVLNWRPXY\ÎiGDWSRN\Q\SRMLVWLWHOHDÀtGLW
se jimi.
4. V pøípadì vzniku pojistné události jsou povinni:
D  QHSURGOHQR]QiPLWSROLFLLY]QLNSRMLVWQpXGiORVWLNWHUiQDVWDOD]DRNROQRVWt
nasvìdèujících spáchání trestného èinu;
E  QHPQLW EH] VRXKODVX SRMLVWLWHOH VWDY Y]QLNOÛ SRMLVWQRX XGiORVWt SRNXG
to není nutné k odvrácení nebo zmírnìní následkù škody nebo v rozporu
s obecným zájmem;
F  SÀHGORÎLWSRMLVWLWHOLGRGQÕVH]QDPSRÆNR]HQÛFK]QLmHQÛFKD]WUDFHQÛFK
vìcí;
G  QDSRÎiGiQtSRMLVWLWHOHSÀHGORÎLW]HMPpQD~mHWQLFWYt~mHWQtMHGQRWN\DNRSLH
GDRYÛFK WYU]HQt N MHGQRWOLYÛP GUXKÕP GDQt GOH SUiYQtFK SÀHGSLVÕ kHVNp
UHSXEOLN\SÀtSDGQFL]tKRVWiWXYUiPFLÆHWÀHQtSRMLVWLWHOHMVRXSRYLQQLURYQÎ
VWUSWSÀtSDGQpRYÀRYiQtSUDYGLYRVWLD~SOQRVWLVGOHQÛFK~GDMÕSÀHGORÎHných 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 pojištìný povinen neprodlenì zahájit jejich umoøovací øízení.
kOiQHN
Úprava výše pojistného
kORGVW9338&=VHGRSOXMHWDNÎHSRMLVWLWHOMHRSUiYQQ
upravit výši pojistného v pøípadech:
kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní
pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho
RUJDQL]DmQtPVORÎNiPQHER
kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù
NRKURÎHQtVSOQLWHOQRVWL]iYD]NÕSRMLVWLWHOHQHER
 NG\GRMGHNUÕVWXLQGH[ÕYÛYRMHFHQSRMLÆWQÛFKYFtSÀtSDGQFHQ
SUDFt QD MHMLFK UHSURGXNFL MHÎ ]YHÀHMXMH kHVNÛ VWDWLVWLFNÛ ~ÀDG
SRNXG]DVOHGRYDQpREGREtWHQWRUÕVWmLQtYtFHQHÎ
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kOiQHN
Výklad pojmù
Za budovy VHSRYDÎXMtVWDYE\VSRMHQpVH]HPtSHYQÛPL]iNODGHPNWHUpMVRX
SÀHYiÎQX]DYÀHQ\REYRGRYÛPLVWQDPLDVWÀHÆQtPLNRQVWUXNFHPLDNWHUpMVRX
urèeny k tomu, aby chránily lidi, zvíøata nebo vìci pøed pùsobením vnìjších
vlivù.
2. Cennostmi se rozumí tuzemské a zahranièní bankovky a mince, drahé kovy,
GUDKRNDP\DSHUO\DSÀHGPW\]QLFKY\UREHQpYNODGQtDÆHNRYpNQtÎN\SODWHEQtNDUW\FHQQpSDStU\DFHQLQ\]DNWHUpMVRXSRYDÎRYiQ\LSURVWÀHGN\MHÎ
PDMtKRGQRWX]HNWHUpEXGHPRFLEÛWSRY\GiQtGRXÎtYiQtmHUSiQRMDNRMVRX
napøíklad poukázky nahrazující peníze, poštovní známky, dálnièní nálepky,
kolky, telefonní a ostatní karty, telefonní kupony, stravenky do provozoven
veøejného stravování, jízdenky a obdobné prostøedky
3.  .UiGHÎt YORXSiQtP se rozumí proniknutí pachatele do uzamèeného pro1.

'RSOĨNRYpSRMLVWQpSRGPtQN\

13.

14.

VWRUX Y PtVW SRMLÆWQt WDN ÎH V SRXÎLWtP VtO\ SURND]DWHOQ SÀHNRQDO MLVWtFt
SÀHNiÎN\FKUiQtFtYFSÀHGRGFL]HQtPD]PRFQLOVHSRMLÆWQpYFLQNWHUÛP
dále uvedeným zpùsobem:
YWODmHQtPQHERY\ORPHQtPGYHÀtRNHQQHERMLQÛFKmiVWtEXGRY\DQHERGR
X]DPmHQpKRPtVWDSRMLÆWQtVHGRVWDOWDNÎHMHRWHYÀHOQiVWURMLNWHUpQHMVRX
urèeny k jeho øádnému otevírání;
PtVWRSRMLÆWQtRWHYÀHONOtmHPNWHUÛSURND]DWHOQQDE\OYORXSiQtPGRMLQÛFK
PtVWQHÎMHPtVWRSRMLÆWQtQHERORXSHÎt
GR SHYQp VFKUiQN\ MHMtÎ REVDK MH SRMLÆWQ VH GRVWDO QHER ML SURND]DWHOQ
RWHYÀHOVSRXÎLWtPMLQpKRWHFKQLFNpKRSURVWÀHGNXQHÎNOtmHQHERSURND]DWHOQ
SÀHNRQDOSÀHNiÎNXY\WYRÀHQRXVSHFLILFNÛPLYODVWQRVWPLVFKUiQN\DMHMtÎ]GROiQtY\ÎDGRYDORPLPRÀiGQRXI\]LFNRXQHERWHFKQLFNRX]GDWQRVW
=DNUiGHÎYORXSiQtPVHQHSRYDÎXMHSÀLYODVWQQtVLSRMLÆWQpYFLMHMtmiVWLQHbo pøíslušenství v pøípadech, kdy ke vniknutí do uzamèeného místa pojištìní
GRÆORQH]MLÆWQÛP]SÕVREHP QDSÀEH]HVWRSQiVLOtSRXÎLWtPVKRGQpKRNOtmH
DSRG
/RXSHÎQÛPSÀHSDGHQtP se rozumí:
SÀLYODVWQQtVLSRMLÆWQpYFLWDNÎHSDFKDWHOSRXÎLOSURWLSRMLÆWQpPXMHKR
zástupci, jeho zamìstnanci nebo jiné osobì povìøené pojištìným prokázané
násilí pøedcházející zmocnìní se pojištìné vìci;
Y\XÎLWt QiKOp I\]LFNp QHER SV\FKLFNp WtVQ SRMLÆWQpKR MHKR ]iVWXSFH QHER
]DPVWQDQFHNHNWHUpGRÆOR~UD]HP QLNROLYYSÀtmLQQpVRXYLVORVWLVSRÎLWtP
DONRKROXGURJ\mL]QHXÎLWtOpNÕ 
Movitou vìcí se rozumí taková vìc, která nemá charakter budovy nebo
stavby.
Pevnou schránkou se rozumí ocelová schránka uzamèená zámkem s cyOLQGULFNRX YORÎNRX QHER GR]LFNÛP ]iPNHP NWHUi MH XORÎHQD D X]DPmHQD
Y WÎNpP NXVX QiE\WNX MDNRÎ L NRQWUROQt D UHJLVWUDmQt SRNODGQ\ 3RGPtQND
XORÎHQtYWÎNpPNXVXQiE\WNXSURNRQWUROQtDUHJLVWUDmQtSRNODGQ\QHSODWt
Poškozením vìciVHUR]XPtWDNRYÛUR]VDKVQtÎHQtIXQNmQRVWLQHERHVWHWLFNpho dojmu, kdy náklad na uvedení do pùvodního stavu nepøesahuje èasovou
hodnotu vìci v dobì tìsnì pøed pojistnou událostí.
Prokazatelnì - musí být jednoznaènì, na základì zjištìných stop prokázána
èinnost pachatele.
3ÀtVOXÆHQVWYtP VWDYE\EXGRY\ je vše co k ní patøí, ale není její souèástí.
-HGQiVHRYFLXUmHQpNWUYDOpPXXÎtYiQtVHVWDYERXEXGRYRXNWHUpMVRXNQt
odmontovatelnì pøipojeny. Jedná se napø. o antény, EZS, EPS apod.
SbírkouVHUR]XPtPQRÎLQDSÀHGPWÕP ]QiPHNDPLQFt NWHUiMHYHVYp
celistvosti významná pro historii nebo umìní. Sbírka musí mít odbornì odpoYtGDMtFt]SÕVREXORÎHQtSRSLV\DDGPLQLVWUDWLYQtHYLGHQFL
Za stavbu VH SRYDÎXMt YHÆNHUi VWDYHEQt GtOD NWHUi Y]QLNDMt VWDYHEQt QHER
PRQWiÎQt WHFKQRORJLt EH] ]ÀHWHOH QD MHMLFK WHFKQLFNp SURYHGHQt SRXÎLWp
VWDYHEQtYÛUREN\PDWHULiO\DNRQVWUXNFHQD~mHOY\XÎLWtDGREXWUYiQt
Uzamèeným prostorem se rozumí stavba, budova nebo místnost
YPtVWSRMLÆWQtMHMtÎYHÆNHUpYVWXS\DWHFKQLFNpRWYRU\MVRXÀiGQX]DYÀHQ\
D X]DPmHQ\ ]SÕVREHP XYHGHQÛP Y 'RSONRYÛFK SRMLVWQÛFK SRGPtQNiFK
pro toto pojištìní.
Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo znièení pojištìného pøedPWXYPtVWSRMLÆWQtMLQRXQHÎRSUiYQQRXRVRERXQHERSRMLVWQtNHPQHER
pojištìným, osobou tìmto osobám blízkou nebo jinou osobou z podnìtu
tìchto osob.
Znièením vìci se rozumí takový rozsah poškození, kdy uvedení do pùvodníKRVWDYXE\MLÎSÀHYÛÆLORmDVRYRXKRGQRWXYFLYGREWVQSÀHGSRMLVWQRX
událostí.

kOiQHN
Úèinnost
Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1.2014.

/,0

k pojištìní majetku pro pøípad odcizení
Pojištìní podle Všeobecných pojistných podmínek – zvláštní èást –
8&=2GF MH GiOH XSUDYHQR WPLWR GRSONRYÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL
které spolu tvoøí nedílnou souèást. Pojištìné vìci musí být v dobì pojistné
XGiORVWL]DEH]SHmHQ\mLXORÎHQ\]SÕVREHPXYHGHQÛPQtÎH1DWHQWR]SÕVREVH
YiÎtOLPLW\SRMLVWQpKRSOQQt URYQÎQtÎH NWHUpMVRXPD[LPiOQtKUDQLFtSOQQt
pojistitele.
kOiQHN
.UiGHÎYORXSiQtP]X]DPmHQpKRSURVWRUX
.DSLWROD,
Pojištìné vìci s vylouèením cenností
3UR SÀHGHSVDQÛ ]SÕVRE ]DEH]SHmHQt ´$*µ X]DPmHQpKR SURVWRUX
YEÎQpPNRQVWUXNmQtPSURYHGHQt]GtDVWURSÕ QDSÀSOQiGURYDQi
QHER YRÆWLQRYi FLKOD R PLQ WO  FP  EHWRQRYp QHER ÎHOH]REHWRQRYp NRQVWUXNFH R PLQ WO  PP QHER MHMLFK HNYLYDOHQWQt PDWHULiO\
]SRKOHGXPHFKDQLFNpRGROQRVWLSURWLNUiGHÎtYORXSiQtP SODWtOLPLW\
SRMLVWQpKRSOQQt,
3UR X]DPmHQÛ SURVWRU Y MLQpP SURYHGHQt QDSÀ OHKNp PRQWRYDQp
VWDYE\VWiQN\NLRVN\RE\WQpEXN\ SODWtOLPLW\SRMLVWQpKRSOQQt,,

Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:
$
,²GR.m 
,,²GR.m
dveøe
všechny vchodové dveøe musí být typu 1 a øádnì uzamèeny min. jedním
]DGODEDFtP ]iPNHP V  F\OLQGULFNRX YORÎNRX D NRYiQtP QHGHPRQWRYDWHOQÛP
]YHQNRYQtVWUDQ\ QHERPXVtEÛWÀiGQX]DPmHQ\PLQMHGQtP]DGODEDFtPGRzickým zámkem, dále tyto dveøe musí být zabezpeèeny proti vysazení ze závìsù
pokud jsou vchodové dveøe dvoukøídlé, pak musí být zabezpeèeny proti vyKimNRYiQt QDSÀQDSHYQpQHRWYtUDWHOQpVWUDQNÀtGOD]iVWUmHPLNWHUpMVRX
]DMLÆWQ\]iPNHPQHERÆURXEHPRFHORYÛPLmHS\]DNRWYHQÛPLGR]iUXEQ 
a vysazení
okna a ostatní vstupy
 YÆHFKQDRNQD YmHWQVWÀHÆQtFKYLNÛÀRYÛFKDSRG PXVtEÛWÀiGQX]DYÀHQD
] YQLWÀQtKR SURVWRUX X]DYtUDFtP PHFKDQLVPHP V QtPÎ QHO]H PDQLSXORYDW
z venkovní strany
 RVWDWQtYVWXS\DWHFKQLFNpRWYRU\VSORFKRXYWÆtQHÎFP2 musí být øádQ X]DYÀHQ\ ] YQLWÀQtKR SURVWRUX X]DYtUDFtP PHFKDQLVPHP V QtPÎ QHO]H
PDQLSXORYDW]YHQNRYQtVWUDQ\QHER]QHSUÕFKRGQQ\EH]SHmQRVWQtPÀtÎt
%
,²GR.m 
,,²GR.m
dveøe
všechny vchodové dveøe musí být typu 2 a øádnì uzamèeny min. jedním

15

EH]SHmQRVWQtP X]DP\NDFtP V\VWpPHP Y %7  GOH SRÎDGDYNÕ QRUP\ k61
3 (19  QHER EH]SHmQRVWQt WÀtG 5&  GOH SRÎDGDYNÕ QRUP\ k61 (1
1627 nebo dvìma samostatnými zadlabacími zámky s bezpeènostní cylinGULFNRXYORÎNRXDEH]SHmQRVWQtPNRYiQtPY%7QHER5&GOHSRÎDGDYNÕ
výše uvedených norem nebo uzamèeny jiným ekvivalentním uzamykacím
]DÀt]HQtP]SRKOHGXPHFKDQLFNpRGROQRVWLSURWLNUiGHÎLYORXSiQtP
pokud jsou vchodové dveøe dvoukøídlé, pak musí být zabezpeèeny zpùsoEHPGOHStVP$
okna a ostatní vstupy
 PXVtEÛW]DEH]SHmHQ\]SÕVREHPGOHStVP$
&
,²GR.m 
,,²GR.m
dveøe
 YÆHFKQ\ YFKRGRYp GYHÀH MDNR FHOHN W]Q GYHÀQt NÀtGOR ]iPN\ ]iUXEQ
D ]SÕVRE MHMLFK PRQWiÎH  PXVt EÛW EH]SHmQRVWQtKR W\SX UHVSHNWLYH MDNR
FHOHNPXVtVSORYDWPLQ%7GOHSRÎDGDYNÕQRUP\k613(19QHER
EH]SHmQRVWQt WÀtGX 5&  GOH SRÎDGDYNÕ QRUP\ k61 (1  MHMtFK HNYLvalentem jsou vchodové dveøe vyrobené z masivního døeva o celk. min. tl.
40 mm, které musí být z vnitøní strany po celé ploše dostateènì zpevnìné
plechem o min. tl. 0,7 mm nebo vnitøními ocelovými výztuhami o stejné
WORXÆËFH QHER ]DEH]SHmHQp LQVWDODFt EH]SHmQRVWQt PÀtÎH SÀLmHPÎ GiOH
PXVt EÛW ]DEH]SHmHQ\ SURWL Y\VD]HQt ]H ]iYVÕ D SURWL UR]WDÎHQt ]iUXEQt
Y\]GQtPY\EHWRQRYiQtPDSRG DÀiGQX]DPmHQ\PLQMHGQtPEH]SHmQRVWQtPX]DP\NDFtPV\VWpPHPY%7QHER5&DGUXKÛPVDPRVWDWQÛP
]DGODEDFtPQHERSÀtGDYQÛPEH]SHmQRVWQtP]iPNHPY%7QHER5&GOH
SRÎDGDYNÕYÛÆHXYHGHQÛFKQRUHPQHERPXVtEÛWX]DPmHQ\MLQÛPHNYLYDOHQWQtPX]DP\NDFtP]DÀt]HQtPPLQLPiOQYHGYRXERGHFK GYRXERGRYÛP
UR]YRURYÛPEH]SHmQRVWQtP]iPNHPGYHÀQtGYRXVWUDQQRX]iYRURXDSRG 
]SRKOHGXPHFKDQLFNpRGROQRVWLSURWLNUiGHÎLYORXSiQtP
pokud jsou vchodové dveøe dvoukøídlé, pak musí být zabezpeèeny dle
StVP% DGiOHPXVtEÛW]DEH]SHmHQ\SURWLY\UDÎHQt MHGQRXSÀtmQRX]iYRURXUR]YRURYÛPV\VWpPHPDSRG
okna a ostatní vstupy
 PXVt EÛW ]DEH]SHmHQ\ ]SÕVREHP GOH StVP %  D GiOH YÆHFKQD RNQD SURsklené dveøe, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm2, které jsou
svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno
pøístupnou pøiléhající konstrukcí, musí být vyrobeny z bezpeènostního
VNOD QHER ]DEH]SHmHQ\ EH]SHmQRVWQt PÀtÎt QHER EH]SHmQRVWQt IROLt QHER
bezpeènostní roletou nebo chránìny PZTS/EZS definovanou ve zpùsobu
]DEH]SHmHQtGOHStVP'
'
,²GR.m
,,²GR.m
dveøe
 YÆHFKQ\ YFKRGRYp GYHÀH MDNR FHOHN W]Q GYHÀQt NÀtGOR ]iPN\ ]iUXEQ D
]SÕVREMHMLFKPRQWiÎH PXVtEÛWEH]SHmQRVWQtKRW\SXUHVSHNWLYHMDNRFHOHN
PXVt VSORYDW %7  GOH SRÎDGDYNÕ QRUP\ k61 3 (19  QHER EH]SHmQRVWQt WÀtGX 5&  GOH SRÎDGDYNÕ QRUP\ k61 (1  MHMtP HNYLYDOHQWHP
jsou vchodové dveøe vyrobené z masivního døeva o celk. min. tl. 40 mm,
které musí být z vnitøní strany po celé ploše dostateènì zpevnìné plechem
R PLQ WO  PP QHER YQLWÀQtPL RFHORYÛPL YÛ]WXKDPL R VWHMQp WORXÆËFH
QHER ]DEH]SHmHQp LQVWDODFt EH]SHmQRVWQt PÀtÎH SÀLmHPÎ GiOH PXVt EÛW
]DEH]SHmHQ\SURWLY\VD]HQt]H]iYVÕDSURWLUR]WDÎHQt]iUXEQt Y\]GQtP
Y\EHWRQRYiQtPDSRG DÀiGQX]DPmHQ\PLQMHGQtPEH]SHmQRVWQtPX]DP\NDFtPV\VWpPHPY%7QHER5&DGUXKÛPVDPRVWDWQÛP]DGODEiYDFtP
QHERSÀtGDYQÛPEH]SHmQRVWQtP]iPNHPY%7QHER5&GOHSRÎDGDYNÕ
výše uvedených norem, nebo musí být uzamèeny jiným ekvivalentním uzaP\NDFtP ]DÀt]HQtP PLQLPiOQ YH WÀHFK ERGHFK WÀtERGRYÛP UR]YRURYÛP
EH]SHmQRVWQtP ]iPNHP GYHÀQt GYRXVWUDQQRX ]iYRURX DSRG  ] SRKOHGX
PHFKDQLFNpRGROQRVWLSURWLNUiGHÎLYORXSiQtP
okna a ostatní vstupy
 PXVtEÛW]DEH]SHmHQ\]SÕVREHPGOHStVP& 
3=76(=6
uzamèený prostor musí být dále chránìn øádnì instalovanou PZTS/EZS uveGHQRXYGRESRMLVWQpXGiORVWLGRVWDYXVWÀHÎHQtVQDSRMHQtPQD]YXNRYp
a svìtelné signalizaèní zaøízení umístìné vnì uzamèeného prostoru a souèasQQDIXQNmQtD]DSQXWÛPRELOQtWHOHIRQRVRE\ SRYÀHQpSRMLÆWQÛP NWHUi
ho musí mít trvale u sebe pro bezodkladné pøivolání Policie ÈR; PZTS/EZS musí
VSORYDWNULWpULDPLQLPiOQVWXSQ]DEH]SHmHQtSRGOHk61(1HG
(
,²GR.m
,,²GR.m
dveøe
 PXVtEÛW]DEH]SHmHQ\]SÕVREHPGOHStVP'
okna a ostatní vstupy
 PXVtEÛW]DEH]SHmHQ\]SÕVREHPGOHStVP'
3=76(=6
uzamèený prostor musí být chránìn øádnì instalovanou PZTS/EZS uvedeQRX Y GRE SRMLVWQp XGiORVWL GR VWDYX VWÀHÎHQt V QDSRMHQtP QD 33&3&2
QHER GR PtVWD WUYDOp I\]LFNp RVWUDK\ WYRÀHQp DOHVSR MHGQRX RVRERX VH
VWDQRYLÆWP YUiWQLFt  Y PtVW SRMLÆWQt 3=76(=6 PXVt VSORYDW NULWpULD
min. 2. stupnì zabezpeèení podle ÈSN EN 50131-1 ed. 2
WtVRYÛKOiVLmWODmtWNR
místo pojištìní musí být vybaveno v dobì pojistné události skrytým funkèQtPWtVRYÛPKOiVLmHPWODmtWNHPSURSÀtSDGSÀHSDGHQtVY\YHGHQtPSRSODFKRYpKRVLJQiOXQD33&3&2QHERGRPtVWDWUYDOpIXQNmQtI\]LFNpRVWUDK\
QHERNRVRENWHUiYSÀtSDGSRSODFKXEH]RGNODGQSÀLYROiSRPRF 3ROLFLL
k5DSRG WtVRYÛKOiVLmWODmtWNRPXVtEÛWIXQNmQtLSÀLY\SQXWp3=76(=6
) 
,²GR.m
,,²GR.m
dveøe, okna a ostatní vstupy
 PXVt EÛW ]DEH]SHmHQ\ ]SÕVREHP GOH StVP (  D GiOH SURWL RWHYÀHQt NOLN\
zvenku pøes navrtanou díru v rámu
WtVRYÛKOiVLmWODmtWNR
 PXVtEÛW]DEH]SHmHQ\]SÕVREHPGOHStVP(
3=76(=6
uzamèený prostor musí být dále chránìn øádnì instalovanou PZTS/ EZS
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XYHGHQRXYGRESRMLVWQpXGiORVWLGRVWDYXVWÀHÎHQtVY\YHGHQtPSRSODFKRYpKRVLJQiOXQD33&3&2QHERGRPtVWDWUYDOpI\]LFNpRVWUDK\WYRÀHQpDOHVSRGYPDRVREDPLVHVWDQRYLÆWPYPtVWSRMLÆWQt QDYUiWQLFLDSRG 
NWHUpPXVtEÛWVWDQGDUGQY\]EURMHQLDY\VWURMHQLGOHYÛNODGXSRMPX NWHUÛ
MHXYHGHQQDNRQFLWFKWRSRGPtQHN SÀLmHPÎMHGQD]QLFKPXVtEÛWGiOH
R]EURMHQDNUiWNRXSDOQRX]EUDQtQHERGRSURYi]HQDVOXÎHEQtPSVHP
3=76(=6 PXVt VSORYDW NULWpULD PLQLPiOQ  VWXSQ ]DEH]SHmHQt SRGOH
ÈSN EN 50131-1 ed. 2

,²QDG.m
,,²QDG.m
podmínky pojištìní a zabezpeèení individuálnì sjednává centrála pojistitele

.DSLWROD,,
Cennosti
3URFHQQRVWLXORÎHQpYX]DPmHQpPWUH]RUXQHERSHYQpVFKUiQFHXPtVWQpYX]DPmHQpPSURVWRUXEÎQpKRSURYHGHQtSODWtOLPLW\SRMLVWQpKR
SOQQt XYHGHQp Y QiVOHGXMtFt WDEXOFH 3UR X]DPmHQÛ SURVWRU Y MLQpP
SURYHGHQtQHO]HSRMLÆWQtFHQQRVWtVMHGQDW
7DEXONDOLPLWÕSRMLVWQpKRSOQQt YWLV.m
8ORÎHQtFHQQRVWt
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Pevná schránka

trezor BT III – støední
WUH]RU%7,9²WÎNÛ
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=DEH]SHmHQtPtVWDSRMLÆWQt]SÕVREHPGOHNDSLWRO\,

(

)

EH]SHmQRVWQtWÀtGDWUH]RUX %7 VWDQRYHQiSRGOHk61(1
YÆHFKQ\WUH]RU\RQLÎÆtKPRWQRVWLQHÎNJPXVtEÛWSÀLSHYQQ\NHVWQ
QHER SRGOD]H ]SÕVREHP ]QHPRÎXMtFtP MHMLFK RGQHVHQt EH] SÀHGFKR]tKR
otevøení trezoru
NOtmHRGWUH]RUXQHVPtEÛWYPLPRSUDFRYQtGREXORÎHQ\YPtVWSRMLÆWQt
a nesmí k nim mít pøístup fyzická ostraha
VFKUiQN\ KUDFtFK D REGREQÛFK DXWRPDWÕ QHMVRX SRYDÎRYiQ\ ]D SHYQp
VFKUiQN\ =D SRMLVWQRX XGiORVW QD SHQÎQt KRWRYRVWL Y WFKWR DXWRPDWHFK
poskytne pojistitel plnìní do výše maximálnì 3.000,- Kè pro jeden automat
jiný zpùsob zabezpeèení a vyšší limity pojistného plnìní individuálnì sjednává centrála pojistitele formou odchylného ujednání do pojistné smlouvy
odchylný zpùsob zabezpeèení a vyšší pojistné èástky sjednává centrála
pojistitele

.DSLWROD,,,
Vìci zvláštní hodnoty
3URYFL]YOiÆWQtKRGQRW\XORÎHQpYX]DPmHQpPSURVWRUXEÎQpKRSURYHGHQtSODWtQtÎHXYHGHQpOLPLW\SRMLVWQpKRSOQQt
Limity pojistného plnìní pøi zabezpeèení místa pojištìní zpùsobem dle
NDSLWRO\,
& GR.m
' GR.m
( GR.m
) GR.m
Podmínky pojištìní v uzamèeném prostoru jiného provedení nebo vyšší pojistné
èástky sjednává centrála pojistitele.
kOiQHN
.UiGHÎYORXSiQtP]X]DPmHQpKRRSORFHQpKRSURVWUDQVWYt
Pojištìné vìci s vylouèením cenností a vìcí zvláštní hodnoty
3URSÀHGHSVDQÛ]SÕVRE]DEH]SHmHQt´+²0µRSORFHQpKRSURVWUDQVWYt
SODWtXYHGHQpOLPLW\SRMLVWQpKRSOQQt
3RX]H YFL MHÎ SUR VYRX UR]PUQRVW QHO]H XNOiGDW GR X]DPmHQpKR SURVWRUX ²
QDSÀVWDYHEQtPDWHULiO\ YL]933
Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:
+ GR.m
 SÀHGPW SRMLÆWQt PXVt EÛW XORÎHQ QD PtVW SRMLÆWQt RKUDQLmHném funkèním oplocením. Vrata musí být uzamèena dozickým zámNHP QHER GYPD YLVDFtPL ]iPN\ V WORXÆËNRX WÀPHQX PLQ SUÕPUX
PP3UYN\MHÎRND]iPNXVSRMXMHDX]DP\NiNVREPXVtPtWPLQLPiOQVWHMný prùøez, jako oko zámku. Vrata minimálnì stejnì vysoká jako oplocení musí
EÛW]DMLÆWQDSURWLY\VD]HQt]SDQWÕDURYQÎRSDWÀHQDYUFKRORYRXRFKUDQRX
, GR.m
 SÀHGPW SRMLÆWQt PXVt EÛW XORÎHQ QD PtVW SRMLÆWQt RKUDQLmHQpP
funkèním oplocením a v horní èásti opatøena vrcholovou ochranou.
Vrata musí být uzamèena dozickým zámkem nebo dvìma bezpeènost-

QtPL YLVDFtPL ]iPN\ V SURILORYDQRX F\OLQGULFNRX YORÎNRX D WORXÆËNRX
WÀPHQX PLQ SUÕPUX  PP 3UYN\ MHÎ RND ]iPNX VSRMXMH D X]DP\Ni
k sobì, musí mít minimálnì stejný prùøez, jako oko zámku. Vrata o stejné výšce
jako oplocení musí být zajištìna proti vysazení z pantù

/LPLW\MVRXXYHGHQ\YkOiQNXNDSLWROH,,WFKWRGRSONRYÛFKSRMLVWných podmínek
3URFHQQRVWLXORÎHQpPLPRXYHGHQpX]DPmHQpWUH]RU\DSHYQpVFKUiQN\SODWtOLPLW\SRMLVWQpKRSOQQtSRGOH]SÕVREX]DEH]SHmHQt´;²<µ

- GR.m
 ]DMLÆWQR]SÕVREHP´,µ
 PtVWRSRMLÆWQtPXVtEÛWYPLPRSUDFRYQtGREVWÀHÎHQRPLQLPiOQMHGQRèlennou fyzickou ostrahou

Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:

. GR.m
 ]DMLÆWQR]SÕVREHP´,µ
 PtVWRSRMLÆWQtPXVtEÛWYPLPRSUDFRYQtGREVWÀHÎHQRPLQLPiOQMHGQRèlennou funkèní fyzickou ostrahou dále ozbrojenou krátkou palnou zbraní
QHERGRSURYi]HQRXVOXÎHEQtPSVHPQHERGYRXmOHQQRXI\]LFNRXRVWUDKRX

< GR.m
 FHQQRVWLXORÎHQpMLQDN

/ GR.m
 ]DMLÆWQR]SÕVREHP´,µ
 PtVWRSRMLÆWQtPXVtEÛWYPLPRSUDFRYQtGREVWÀHÎHQRGYRXmOHQQRXIXQNmní fyzickou ostrahou ozbrojenou krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou
VOXÎHEQtPSVHP
celý oplocený prostor musí být dále chránìn øádnì instalovaQRX 3=76(=6 XYHGHQRX Y GRE SRMLVWQp XGiORVWL GR VWDYX VWÀHÎHQt
VQDSRMHQtPGRPtVWDI\]LFNpRVWUDK\ YUiWQLFHDSRG VSOXMtFtPLQVWXSH]DEH]SHmHQtSRGOHk61(1HG
0QDG.m
Podmínky pojištìní a zabezpeèení individuálnì sjednává centrála pojistitele
formou odchylného ujednání.
kOiQHN
/RXSHÎQpSÀHSDGHQt
.DSLWROD,
/RXSHÎQpSÀHSDGHQtSÀLSÀHSUDYFHQQRVWt
3UR ORXSHÎQp SÀHSDGHQt SÀL SÀHSUDY FHQQRVWt SODWt OLPLW\ SRMLVWQpKR
SOQQtSRGOH]SÕVREX]DEH]SHmHQt´1²7µ
Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:
1 GR.m
pøeprava jednou povìøenou osobou
 FHQQRVWLXORÎHQ\YSHYQpÀiGQX]DYÀHQpNDEHOHQHERNXIÀtNX
2 GR.m
 SÀHSUDYDMHGQRXSRYÀHQRXRVRERXY\EDYHQRXREUDQQÛPSURVWÀHGNHP HO
SDUDO\]pUHPSHSÀRYÛPVSUHMHPDSRG
 FHQQRVWLXORÎHQ\YSHYQpÀiGQX]DYÀHQpNDEHOHQHERNXIÀtNX
3 GR.m
pøeprava dvìma povìøenými osobami vybavenými obranným prostøedkem
HOSDUDO\]pUHPSHSÀRYÛPVSUHMHPDSRG
 FHQQRVWLXORÎHQ\YSHYQpÀiGQX]DYÀHQpNDEHOHQHERNXIÀtNX

; GR.m
 FHQQRVWLXORÎHQpYX]DPmHQpNRQWUROQtmLUHJLVWUDmQtSRNODGQ

Výklad pojmù:
Funkèní oplocení – se rozumí oplocení, které má ve všech místech min. výšku
180 cm s maximálními velikostmi ocelových ok 6 x 6 cm a pøípadnou vrcholovou
RFKUDQRXGOHSRÎDGDYNXWFKWRGRSONRYÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQHN3HYQpRSRry oplocení musí být pevnì ukotvené/zabetonované do zemì, jejich ukotvení
D VDPRWQi PRQWiÎ PXVt ]DEUDRYDW YROQpPX YVWXSX D SÀHNRQiQt SRGOH]HQt
SRGNRSiQtSUROH]HQtSURORPHQt EH]SRXÎLWtVSHFLiOQtKRQiÀDGt SiNRYpQÕÎN\
SLONDQDÎHOH]RUR]EUXÆRYDFtSLODDSRG DVRXmDVQKUXEpKRQiVLOt
Vrcholová ochrana funkèního oplocení – jedná se o ochranu na vrcholu
zdi èi plotu. Mezi takovou ochranu patøí konstrukce z ostnatých drátù, konVWUXNFH]W]YÎLOHWNRYpKRGUiWXKURW\QDYUFKROXSORWXD]Gt
Vrata – vrata musí vykazovat min. stejné parametry jako funkèní oplocení
]SRKOHGXPHFKDQLFNpRGROQRVWLSURWLNUiGHÎtYORXSiQtP
Pøilehlé konstrukce – pøilehlými konstrukcemi se rozumí venkovní schodištì,
OHÆHQtSÀtVWDYN\SDYODmHEDONyQ\VWÀHFK\VWDYHEQSÀLOHKOÛFKREMHNWÕDSRG
Vchodové dveøe typu 1 – dveøní køídlo musí být v dobrém technickém stavu,
Y\UREHQp ]H GÀHYD QDSÀ SOQp MHGQRNÀtGOp R WORXÆËFH PLQ  PP PÕÎH EÛW
LYRÆWLQRYp SODVWX QDSÀYtFHNRPRURYpGYHÀHW\SX(852 NRYX QDSÀSOHFKX
o min. tl. 0,7 mm osazené v pevném rámu s jekly a dostateènì tuhé proti ohybu
KUXEÛP QiVLOtP  V FHONRYRX SURVNOHQRX SORFKRX GR  FP2 nebo v jejich
NRPELQDFL ] SRKOHGX SRXÎLWpKR PDWHULiOX D SURYHGHQt =iUXEH GYHÀt PXVt
být døevìná, plastová nebo kovová v dobrém technickém stavu, pevnì spojená
VRVWQtPDQDGSUDÎtP
Vchodové dveøe typu 2 ² PXVt VSORYDW VWHMQp SDUDPHWU\ MDNR YFKRdové dveøe typu 1, ale pokud jejich prosklené plochy mají celkovou ploFKX YWÆt QHÎ  FP2, pak musí být zabezpeèené bezpeènostním sklem
QHER EH]SHmQRVWQt IyOLt QHER EH]SHmQRVWQt PÀtÎt YL] YÛNODG SRMPÕ 
a souèasnì musí být dveøní køídlo zabezpeèené proti vysazení.
%H]SHmQRVWQt F\OLQGULFNi YORÎND ² MH EH]SHmQRVWQt F\OLQGULFNi YORÎND ]DGODEiYDFtKR ]iPNX NWHUi PXVt VSORYDW GDQRX EH]SHmQRVWQt WÀtGX XYHGHQRX
XNRQNUpWQtKROLPLWXSRMLVWQpKRSOQQtGOHSRÎDGDYNÕQRUP\k613(19
nebo dle ÈSN EN 1627.
'R]LFNÛ]iPHN²MH]DGODEiYDFt]iPHNMHKRÎX]DP\NDFtPHFKDQLVPXVMHWYRøen min. ètyømi stavítky, která jsou ovládána jednostranným ozubeným klíèem.

5 GR.m
pøeprava dvìma povìøenými osobami vybavenými obranným prostøedkem
HOSDUDO\]pUHPSHSÀRYÛPVSUHMHPDSRG
 FHQQRVWLXORÎHQ\YX]DPmHQpPEH]SHmQRVWQtPNXIÀtNXQHEREH]SHmQRVWQt
ledvince

%H]SHmQRVWQt X]DP\NDFt V\VWpP – je komplet, který se skládá ze tøí prvkù:
]DGODEiYDFtKR VWDYHEQtKR  ]iPNX EH]SHmQRVWQt F\OLQGULFNp YORÎN\ D NRYiQt
EH]SHmQRVWQtKR ÆWtWX  NWHUp MDNR MHGQRWOLYp SUYN\ PXVt VSORYDW GDQRX EH]SHmQRVWQtWÀtGXXYHGHQRXXNRQNUpWQtKROLPLWXSRMLVWQpKRSOQQtGOHSRÎDGDYNÕ
normy ÈSN P ENV 1627 nebo ÈSN EN 1627.

6 GR.m
 SÀHSUDYDYRVREQtPDXWRPRELOXGYPDSRYÀHQÛPLRVREDPL PLPRÀLGLmH 
]QLFKÎDOHVSRMHGQDPXVtEÛWR]EURMHQDNUiWNRXSDOQRX]EUDQt
 FHQQRVWLPXVtEÛWXORÎHQ\YX]DPmHQpPEH]SHmQRVWQtPNXIÀtNX

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

7 QDG.m
Zpùsob zabezpeèení a vyšší limity plnìní individuálnì sjednává centrála
pojistitele formou odchylného ujednání.

%H]SHmQRVWQtNRYiQt²EH]SHmQRVWQtPNRYiQtPVHUR]XPtNRYiQtNWHUpVSOXje bezpeènostní tøídu uvedenou u konkrétního limitu pojistného
SOQQtGOHSRÎDGDYNÕQRUP\k613(19QHERGOHk61(1 ]HMPpQDFKUiQt
EH]SHmQRVWQtF\OLQGULFNRXYORÎNXSURWLUR]ORPHQtDQHVPtEÛW
GHPRQWRYDWHOQp]YQMÆtVWUDQ\ 

.DSLWROD,,
/RXSHÎQp SÀHSDGHQt SÀL SÀHSUDY PRYLWÛFK YFt V Y\ORXmHQtP ]iVRE
]ERÎtDFHQQRVWt

Pøídavný bezpeènostní zámek – je další zámek, kterým jsou vchodové dveøe
X]DYÀHQ\ D NWHUÛ VSOXMH EH]SHmQRVWQt WÀtGX XYHGHQRX X NRQNUpWQtKR OLPLWX
SRMLVWQpKRSOQQtGOHSRÎDGDYNÕQRUP\k613(19QHERGOHk61(1

3URORXSHÎQpSÀHSDGHQtSÀLSÀHSUDYPRYLWÛFKYFtSODWtOLPLW\SRMLVWQpKRSOQQtSRGOH]SÕVREX]DEH]SHmHQt´8²9µ

'YRXERGRYÛ UR]YRURYÛ ]iPHN ² MH ]iPHN NWHUÛ VSOXMH EH]SHmQRVWQt WÀtGX  GOH k61 3 (19 QHER EH]SHmQRVWQt WÀtGX 5&  GOH k61 (1
 0i SÀHGHYÆtP ]YÛÆHQRX RGROQRVW SURWL Y\KPDWiQt UR]ORPHQt Y\WUÎHQt
a odvrtání. Tento zámek má zajistit dveøní køídlo rozvorami do dvou stran.

Pøedepsaný zpùsob zabezpeèení a limity pojistného plnìní:
8 GR.m
pøeprava jednou povìøenou osobou
vozidlo nesmí být po dobu pøepravy bez dozoru
9 QDG.m
Zpùsob zabezpeèení a vyšší limity plnìní individuálnì sjednává centrála
pojistitele formou odchylného ujednání.
.DSLWROD,,,
/RXSHÎQpSÀHSDGHQtYPtVWSRMLÆWQt
3URSRMLÆWQpYFL YmYFt]YOiÆWQtKRGQRW\ VY\ORXmHQtPFHQQRVWtQHQt
VWDQRYHQ]YOiÆWQtOLPLWSRMLVWQpKRSOQQt
3URFHQQRVWLXORÎHQpYX]DPmHQÛFKWUH]RUHFKQHERSHYQÛFKVFKUiQNiFK SRSÀtSDG YH VFKUiQNiFK KUDFtFK D REGREQÛFK DXWRPDWÕ 
SODWtVWHMQpOLPLW\SOQQtMDNRSURNUiGHÎYORXSiQtP

7ÀtERGRYÛ UR]YRURYÛ ]iPHN ² MH ]iPHN NWHUÛ VSOXMH EH]SHmQRVWQt WÀtGX 
GOHk613(19QHEREH]SHmQRVWQtWÀtGX5&GOHk61(10iSÀHGHYÆtP
]YÛÆHQRX RGROQRVW SURWL Y\KPDWiQt UR]ORPHQt Y\WUÎHQt D RGYUWiQt 7HQWR
zámek má zajistit dveøní køídlo rozvorami do tøí stran.
%H]SHmQRVWQtGYHÀQtGYRXVWUDQQi]iYRUD – jedná se o bezpeènostní závoru,
NWHUiVSOXMHEH]SHmQRVWQtWÀtGXGOHk613(19QHEREH]SHmQRVWQtWÀtGX
5&GOHk61(13ÀHGHYÆtPFKUiQtGYHÀQtNÀtGORSÀHGRWHYÀHQtPQiVLOQÛP
Y\UDÎHQtP
%H]SHmQRVWQt PÀtÎ ² MH PÀtÎ NWHUi VSOXMH EH]SHmQRVWQt WÀtGX  GOH k61 3
(19QHEREH]SHmQRVWQtWÀtGX5&GOHk61(1QHERWDNRYiPÀtÎNWHUiMH
Y\UREHQD]RFHORYÛFKSUYNÕ SUXWÕ RPLQSUÕÀH]XFP22NDPÀtÎHQHVPtPtW
YWÆtUR]PUQHÎ[FPDPXVtEÛWVSRMHQ\VYDÀHQFL0ÀtÎPXVtEÛW]YQMÆt
VWUDQ\ QHUR]HEtUDWHOQi XNRWYHQi ]D]GQD GR ]GL DSRG  QHER X]DPmHQD PLQ
dvìma bezpeènostními visacími zámky v bezpeènostní tøídì 2.
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%H]SHmQRVWQt IyOLH ² MH IyOLH NWHUi PXVt VSORYDW PLQ WÀtGX RGROQRVWL 3$
GOHSRÎDGDYNÕQRUP\k61(1DNWHUiPXVtEÛWÀiGQQDOHSHQiQDYQLWÀQt
stranì skla dle návodu výrobce.
%H]SHmQRVWQt VNOR ² VH UR]XPt ]DVNOHQt VNOHP NWHUp VSOXMH WÀtGX RGROQRVWL
3$GOHSRÎDGDYNÕQRUP\k61(1QHEREH]SHmQRVWQtWÀtGX5&GOHk61
EN 1627.
%H]SHmQRVWQtUROHWD²VHUR]XPtUROHWDNWHUiVSOXMHSRÎDGDYN\PLQYEH]SHmQRVWQt WÀtG  GOH k61 3 (19  QHER EH]SHmQRVWQt WÀtGX 5&  GOH k61
EN 1627, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní strany demontovat pouze
KUXEÛPQiVLOtP NODGLYHPVHNimNHPSLONRXQDÎHOH]RDSRG 
=iEUDQD SURWL Y\VD]HQt D Y\UDÎHQt ² VH UR]XPt ]iEUDQD NWHUi ]DEUDXMH
QDG]YHGQXWtGYHÀQtKRNÀtGODDMHKRY\VD]HQt]H]iYVÕDGiOHY\UDÎHQtGYHÀQtKR
køídla na stranì závìsù.
=DEH]SHmHQt ]iUXEQt SURWL UR]WDÎHQt ² VH UR]XPt RSDWÀHQt ]QHPRÎXMtFt
QiVLOQp ]YWÆHQt Y]GiOHQRVWt PH]L ]iYVRYRX D ]iPNRYRX VWRMNRX VWUDQRX 
zárubnì.
Zabezpeèení proti vyháèkování ² VH UR]XPt ]DÀt]HQt ]DEUDXMtFt RGMLÆWQt
zástrèí pevné poloviny dvoukøídlých dveøí jejich uzamèením, pøišroubováním
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.
%H]SHmQRVWQtNXIÀtN– speciálnì urèený pro pøepravu penìz a cenností, vybavený zvukovým, kouøovým, paralyzujícím nebo obdobným zaøízením, které se uveGHYmLQQRVWSÀLQiVLOQpPDQLSXODFLQHERSÀLY\WUÎHQtRGMLÆWQtVSRXÆWFtKR]DÀt]HQt
%H]SHmQRVWQtOHGYLQND – je zamykatelná bezpeènostní ledvinka. Pøední, zadní
D ERmQt miVWL PXVt EÛW Y\]WXÎHQp RGROQRX D OHKNRX RFHORYRX VtWt ]DEUDXMtFt
proøíznutí, opasek musí být zesílený ocelovým lankem, odolný proti pøeseknutí.
2VREDSÀHSUDYXMtFtFHQQRVWLMLPXVtPtWÀiGQXSQXWRXNROHPSDVXV~ORÎQÛP
prostorem na stranì bøicha.
3=76(=6 ² SRSODFKRYÛP ]DEH]SHmRYDFtP D WtVRYÛP V\VWpPHP VH UR]XPt
V\VWpP GÀtYHÅHOHNWURQLFNi]DEH]SHmRYDFtVLJQDOL]DFH´ VSURVWRURYRXRFKUDQRX
D SOiÆËRYRX PLQ QD YÆHFK YFKRGRYÛFK GYHÀt PtVWD SRMLÆWQt NWHUÛ MDNR FHOHN
PXVtVSORYDWPLQVWXSH]DEH]SHmHQt SRNXGQHQtXYHGHQRMLQDN GOHQRUP\
k61(1HGSÀLmHPÎKRPXVtPtWGRORÎHQFHUWLILNiWHPY\GDQÛPFHUWLILNDmQtP RUJiQHP DNUHGLWRYDQÛP k,$ 3URMHNW D PRQWiÎ PXVt EÛW SURYHGHQ\
GOHk61(1HGDk61&/&76YSRVOHGQtFKSODWQÛFK]QQtFK
DILUPRXNWHUiPiNWPWRmLQQRVWHPSÀtVOXÆQiRSUiYQQt3URYR]~GUÎEDNRQWURODDUHYL]H3=76PXVtEÛWYVRXODGXVQiYRGHPNREVOX]HDN~GUÎESRNXG
není stanoveno èetnìji, musí být min. jednou za rok provedena prokazatelným zpùsobem komplexní kontrola PZTS vè. jeho funkèní zkoušky
výrobcem nebo jím povìøenou servisní organizací. Rozmístìní a kombinace èidel PZTS musí být provedeny tak, aby spolehlivì registrovaly osobu, která jakýmkoliv zpùsobem vnikla do zabezpeèeného prostoru
nebo jej narušila. V pøípadì napadení místa pojištìní nebo PZTS musí
EÛW SURND]DWHOQ Y\YROiQ SRSODFK ,QVWDODFH (=6 GR  PXVt VSORYDW
min. kategorii 3 dle normy ÈSN 334590 – Zaøízení elektrické zabezpeèovací
signalizace a dále podle ÈSN a právních pøedpisù souvisejících s citovanou ÈSN,
NWHUiMHDOHMLÎQHSODWQi
33&3&2²MHQHSÀHWUÎLW WUYDOH REVOXKRYDQp]DÀt]HQtQDGRKOHGRYpPSUDFRYLÆWLNWHUpSRPRFtOLQHNWHOHNRPXQLNDmQtVtWUiGLRYpVtW*60mL,6'1SÀLMtPi
hlášení od PZTS/EZS o narušení zabezpeèených prostor, dále zobrazuje, vyhodQRFXMHDDUFKLYXMHSRSODFKRYpLQIRUPDFH33&3&2PXVtEÛWWUYDOHSURYR]RYiQR
3ROLFLtk5QHERNRQFHVRYDQRXVRXNURPRXEH]SHmQRVWQtVOXÎERXPDMtFtSURWXWR
mLQQRVW RSUiYQQt NWHUi ]DMLÆËXMH ]iVDK Y PtVW VWÀHÎHQpKR REMHNWX PtVWD SRMLÆWQt SRYÀHQRXRVRERXRVREDPLGRPLQXWRGY\KOiÆHQtSRSODFKX'RED
SÀHNURmHQtNRQWUROQtFK]SUiYPH]L3=76(=6D33&3&2QHVPtSÀHNURmLWPLQXW
Pøípadné pøekroèení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení mezi niPL7RWRGRKOHGRYpSUDFRYLÆWVHYWHFKQLFNÛFKSÀHGSLVHFKPÕÎHREMHYRYDWSRG
SRMP\33& 3RSODFKRYpSÀLMtPDFtFHQWUXP D$5& $ODUP5HFHLYLQJ&HQWUH 
6%6²VRXNURPiEH]SHmQRVWQtVOXÎEDPDMtFtSURWXWRmLQQRVWSODWQpRSUiYQQt
dle platné legislativy ÈR.

8&=6NO

7tVRYÛ KOiVLmWODmtWNR ² VNU\WÛ VStQDm IXQNmQ QH]iYLVOÛ QD DNWLYDFL 3=76
(=6 NWHUÛPO]HYSÀtSDGRKURÎHQtSÀLYRODWSRPRF 3ROLFLLk50VWVNRXSROLFLL
I\]LFNRXRVWUDKX]iVDKRYRXVNXSLQX6%6DSRG 
Fyzická ostraha – fyzickou ostrahou se rozumí osoba starší 18 let, která musí
být psychicky a fyzicky zdatná, trestnì bezúhonná a odbornì pøipravena pro
Y\NRQiYiQtWpWRmLQQRVWLSÀLmHPÎQHVPtEÛWSRGYOLYHPDONRKROXDMLQÛFKSV\chotropních látek. Fyzická ostraha musí být vybavena ochranným prostøedkem
SHSÀRYÛP VSUHMHP REXÆNHP QHER WRQIRX  D VSROHKOLYRX VSRMRYDFt WHFKQLNRX PRELOQtP WHOHIRQHP UDGLRVWDQLFt ² Y\VtODmNRX DSRG  SUR EH]RGNODGQp
SÀLYROiQt SRPRFL 3ROLFLH k5 33&3&2 DSRG  9 SÀtSDG ÎH VH MHGQi R YtFH
èlenù fyzické ostrahy, pak všichni musí být vybaveni radiostanicí – vysílaèkou
pro vzájemné dorozumívání. Ostraha musí vykonávat nepravidelnì pochùzky
v místì pojištìní nejménì 1 x za 120 minut, o kterých musí být prokazatelným
]SÕVREHPYHGHQ\]i]QDP\ QDSÀ]iSLVHPGRNQLK\SRFKÕ]HNQHERSRXÎLWtP
V\VWpPXmLSRYÛFKERGÕ 
Krátká palná zbraò ² NUiWNRX SDOQRX ]EUDQt VH UR]XPt NUiWNi NXORYi ]EUD
NDWHJRULH $ GOH   QHER NDWHJRULH % GOH   ]iNRQD m 6E YH ]QQt
SR]GMÆtFKSÀHGSLVÕ ]iNRQRVWÀHOQÛFK]EUDQtFKDVWÀHOLYX 
6OXÎHEQtSHV²VOXÎHEQtPSVHPVHUR]XPtSHVNWHUÛMHXUmHQÛDY\FYLmHQÛNH
VWUiÎHQtDRFKUDQQpVOXÎE6OXÎHEQtSHVPXVtDEVROYRYDWSÀtVOXÆQp
]NRXÆN\ Y UR]VDKX =NRXÆN\ ]iNODGQtKR PLQLPD =07  GOH =NXÆHEQtKR ÀiGX
6SHFLiOQtKR N\QRORJLFNpKR VYD]X Å7$57´ KWWSZZZY\FYLNSVD F]  QHER MLQp
]NRXÆN\YREGREQpPGRORÎLWHOQpPUR]VDKX2Y\NRQiYiQtWFKWR]NRXÆHNPXVt
EÛWYHGHQDStVHPQiHYLGHQFHIRUPRX]iSLVXGRYÛNRQQRVWQtNQtÎN\SVD
8PHFKDQLFNÛFKSUYNÕ]DEH]SHmHQtXYHGHQÛFKYÛÆHMHSRÎDGRYiQRDE\MHMLFKEH]SHmQRVWQt~URYHWÀtGDE\ODRYÀHQDFHUWLILNiWHPVKRG\Y\GDQÛPFHUWLILNDmQtP
RUJiQHPDNUHGLWRYDQÛPkHVNÛPLQVWLWXWHPSURDNUHGLWDFL GiOHMHQÅk,$´ QHER
obdobným zahranièním certifikaèním orgánem a na základì zkoušek provedených
DNUHGLWRYDQRX]NXÆHEQtODERUDWRÀt%H]SHmQRVWQt~URYHYÛURENXMHGiQD]DÀD]Hním do pøíslušné bezpeènostní tøídy podle ÈSN P ENV 1627 nebo ÈSN EN 1627.
Na základì ustanovení pøíslušných norem a certifikaèních pravidel musí být certifikované výrobky oznaèovány certifikaèními štítky a znaèkami, které poskytují
údaje o jejich bezpeènostní tøídì, technických parametrech a pøíslušné dokuPHQWDFLQHERMHMHMLFKEH]SHmQRVWQtWÀtGDGRORÎHQD
pøíslušným certifikátem.
Seznam citovaných norem:
k61(1

%H]SHmQRVWQt~VFKRYQpREMHNW\²3RÎDGDYN\NODVLILNDFH
a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Èást 1:
6NÀtRYpWUH]RU\WUH]RURYpGYHÀHDNRPRURYpWUH]RU\

k61(19

6WDYHEQt NRYiQt ² &\OLQGULFNp YORÎN\ SUR ]iPN\ ²
3RÎDGDYN\D]NRXÆHQt

ÈSN EN 356

Sklo ve stavebnictví – Zkoušení a klasifikace odolnosti
proti ruènì vedenému útoku

ÈSN P ENV 1627

Okna, dveøe, uzávìry – Odolnost proti násilnému vnikQXWt²3RÎDGDYN\DNODVLILNDFH

k61(1

'YHÀH RNQD OHKNp REYRGRYp SOiÆW PÀtÎH D RNH
QLFH ² 2GROQRVW SURWL YORXSiQt ² 3RÎDGDYN\ D NOD
sifikace

ÈSN EN 50131-1 ed.2

Poplachové systémy – Poplachové zabezpeèovací
DWtVRYpV\VWpP\²kiVW6\VWpPRYpSRÎDGDYN\

k61&/&76

3RSODFKRYp V\VWpP\ ² 3RSODFKRYp ]DEH]SHmRYDFt
DWtVRYpV\VWpP\²kiVW3RN\Q\SURDSOLNDFH

ÈSN 334590 – Zaøízení elektrické zabezpeèovací signalizace
7\WRGRSONRYpSRMLVWQpSRGPtQN\QDEÛYDMt~mLQQRVWLGQHP

Všeobecné pojistné podmínky
pojištìní majetku pro pøípad poškození nebo znièení skel
- zvláštní èást

Obsah:
Úvodní ustanovení
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Pojistná hodnota, pojistná èástka – èlánek 4
Výpoèet pojistného – èlánek 5
Pojistné plnìní – èlánek 6
=DFKUDRYDFtQiNODG\²mOiQHN
Místo pojištìní – èlánek 8
Podpojištìní, pojištìní na první riziko – èlánek 9

18

Spoluúèast – èlánek 10
Povinnosti pojistníka/pojištìného/oprávnìné osoby – èlánek 11
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Úvodní ustanovení
Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí pojistných podmínek, Všeobecnými
SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL  REHFQi miVW  8&= NWHUp VSROX WYRÀt QHGtOQRX
souèást.
Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.

kOiQHN
5R]VDKSRMLÆWQtSRMLVWQiQHEH]SHmt

4.

Pojištìní se sjednává pro pøípad rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí, která
není dále nebo v pojistné smlouvì vylouèena.
=DUR]ELWtVHSRYDÎXMHLWDNRYpSRÆNR]HQtVNODNWHUpRKURÎXMHEH]SHmQRVWRVRE
a je nutná jeho výmìna.

kOiQHN
Zachraòovací náklady

kOiQHN
Pøedmìt pojištìní
 3RMLÆWQtVHY]WDKXMHQDSHYQRVD]HQiVNOD RNQDYÛORK\YVWXSQtGYHÀH DQD
VNOHQQpYÛSOQPRYLWpKRFKDUDNWHUXXYQLWÀEXGRY\ SXOW\YLWUtQ\REORÎHQt
VWQVWURSÕSRGKOHGÕDSRG VSHFLILNRYDQiYSRMLVWQpVPORXYQHERVRXERU
tìchto skel. Pojištìní se vztahuje i na nalepené snímaèe zabezpeèovacích zaøí]HQtQDOHSHQpIyOLHQiSLV\PDOE\DMLQpYÛ]GRE\MVRXOLVRXmiVWtSRMLÆWQpKR
skla a pokud byly poškozeny nebo znièeny v pøímé souvislosti s poškozením èi
]QLmHQtPVNOD=DVNORVHSRYDÎXMtLSODVW\MHÎVNORQDKUD]XMt
2. Pokud je tak v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno, pojištìní se vztahuje
i na sklenìné pøedmìty umístìné vnì budovy jako napø. reklamní tabule
a firemní štíty vèetnì jejich elektrické instalace a nosné konstrukce a dále
QDIDViGQtREORÎHQtYQMÆtFKVWQEXGRYQDVNOHQtN\DYQMÆtYLWUtQ\
3. Je-li sjednáno pojištìní souboru skel, pojištìní se vztahuje i na skla, která
se stala souèástí pojištìného souboru. Na skla, která pøestala být souèástí
pojištìného souboru se pojištìní nevztahuje.
kOiQHN
Výluky z pojištìní
7HQWR VH]QDP YÛOXN QHQt ~SOQÛ D YÛOXN\ RPH]HQt SRMLVWQpKR SOQQt
se vyskytují i na jiných místech v pojistných podmínkách a pojistné
VPORXY
1. Pojištìní se nevztahuje na :
D  ÆNRG\Y]QLNOpSÀLSÀHSUDY]DVNOtYiQtGHPRQWiÎLQHERPRQWiÎL
E  ÆNRG\]SÕVREHQpEÎQÛPRSRWÀHEHQtPHUR]tYU\S\mLRSUÛVNiQtP
F  ÆNRG\ QD VNOHFK XPOHFNp QHER VWDURÎLWQp KRGQRW\ VWHMQ MDNR ÆNRG\ QD
XPOHFNpQHERVWDURÎLWQpKRGQRWQiSLVÕYÛ]GRED]SUDFRYiQt
G  VNODEXGRYNWHUpQHMVRXSURYR]QY\XÎtYiQ\NGDQpPX~mHOX
2. Pokud není ujednáno jinak, pojištìní se bez ohledu na spolupùsobící pøíèiny nevztahuje na :
D  ÆNRG\Y]QLNOpYGÕVOHGNXYiON\LQYD]HmLQQRVWL]DKUDQLmQtKRQHSÀtWHOH YiOHmQpKR VWDYX YiOHmQÛFK UHVS YRMHQVNÛFK DNFt EH] RKOHGX
QDWR]GDE\ODY\KOiÆHQDYiONDmLQLNROLY REmDQVNpYiON\SRYVWiQt
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 poškození z pokynu vlády vlády
pùsobící de jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;
E  ÆNRG\Y]QLNOpYGÕVOHGNXWUYDOpKRQHERGRmDVQpKRY\YODVWQQtY\plývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených
ze strany orgánù veøejné správy;
F  ÆNRG\MDGHUQRXHQHUJLtQHERUDGLRDNWLYLWRXMDNpKRNROLYGUXKX
G  ÆNRG\Y]QLNOpYGÕVOHGNX~P\VOXQHERKUXEpQHGEDORVWLSRMLÆWQpho , jeho zástupce, osoby kterou pojištìný povìøil péèí o pojištìné
vìci, nebo ostrahou místa pojištìní, osoby pojištìnému blízké
QHERRVRE\ÎLMtFtYHVSROHmQpGRPiFQRVWLVSRMLÆWQÛP9SÀtSDG
ÎH SRMLÆWQÛP MH SUiYQLFNi RVRED ]D ]iVWXSFH SRMLÆWQpKR MVRX
SRYDÎRYiQLmOHQRYpVWDWXWiUQtFKRUJiQÕSURNXULVWpDMHGQDWHOp
H  RGSRYGQRVW ÆNRGX DQL QD MDNpNROLY YÛGDMH SÀtPR QHER QH
pøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s jakýmkoli
WHURULVWLFNÛP mLQHP EH] RKOHGX QD VNXWHmQRVW ÎH QD WpWR XGiORVWL
nebo na jakékoli èásti takové škody nebo výdaje mohla mít podíl
L MLQi SÀtmLQD 3UR ~mHO\ WpWR YÛOXN\ VH WHURULVPHP UR]XPt QiVLOQÛ
mLQQHERmLQQHEH]SHmQÛ]KOHGLVNDOLGVNpKRÎLYRWDKPRWQpKRQHER
nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo úèinkem
RYOLYQQtYOiG\QHERY\YROiQtVWUDFKXYHYHÀHMQRVWLQHERYMHMtmiVWL
kOiQHN
Pojistná hodnota, pojistná èástka
1.

Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu a je nejvyšší hranicí plnìní
pojistitele.
2. Pojistnou hodnotou skel je jejich nová cena, vèetnì nákladù na zasklení.
 3RMLVWQRXmiVWNXVWDQRYtYÎG\QDYODVWQtRGSRYGQRVWSRMLVWQtN

Zbytky poškozené nebo znièené vìci zùstávají ve vlastnictví pojistníka/
pojištìného a jejich hodnota se odeèítá od pojistného plnìní.

3RMLVWLWHOXKUDGtW\WR]DFKUDRYDFtQiNODG\
D  ~mHOQ Y\QDORÎHQp QiNODG\ QD RGYUiFHQt Y]QLNX EH]SURVWÀHGQ KUR]tFt
SRMLVWQpXGiORVWLQHER]PtUQQtQiVOHGNÕMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWL
E  Y\QDORÎHQpQiNODG\]GÕYRGÕK\JLHQLFNÛFKHNRORJLFNÛFKmLEH]SHmQRVWních pøi odklízení poškozeného pojištìného majetku nebo jeho zbytkù.

ÔKUDGDY\QDORÎHQÛFK]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕSRGOHStVPHQD DE WRKRWRmOiQNXVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\
ÔKUDGD]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕNWHUpE\O\Y\QDORÎHQ\QD]iFKUDQXÎLYRWDD]GUDYtVHRPH]XMHGRYÛÆHVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\
QHEROLPLWXSRMLVWQpKRSOQQt=DFKUDRYDFtQiNODG\NWHUpRSUiYQQiRVREDY\QDORÎLODQD]iNODGStVHPQpKRVRXKODVXSRMLVWLWHOH
XKUDGtSRMLVWLWHOEH]RPH]HQt
kOiQHN
Místo pojištìní
1.
2.
3.

Místem pojištìní je místo uvedené v pojistné smlouvì.
Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst pojištìní, vztahuje se pojištìní na všechna tato místa pojištìní.
Pojištìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Èeské
republiky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.

kOiQHN
Podpojištìní, pojištìní na první riziko
 -HOL Y GRE Y]QLNX SRMLVWQp XGiORVWL SRMLVWQi miVWND MHGQRWOLYp SRORÎN\
QLÎÆtQHÎMHMtSRMLVWQiKRGQRWDSRVN\WQHSRMLVWLWHOSRMLVWQpSOQQtNWHUpMH
k výši škody ve stejném pomìru, jako pojistná èástka k pojistné hodnotì.
2. Pojištìní lze sjednat i na první riziko. V tomto pøípadì je pojistná
miVWNDSURMHGQRWOLYpSRORÎN\KRUQtKUDQLFtSOQQtSRMLVWLWHOHSUR
plnìní ze všech pojistných událostí v prùbìhu jednoho pojistného
REGREt9SRMLVWQpVPORXYPXVtEÛWYÛVORYQXYHGHQRÎHVHMHGQiRSRMLÆWQtSUYQtKRUL]LND
 8VWDQRYHQtRGVWDYFHWRKRWRmOiQNXVHYWRPWRSÀtSDGQHSRXÎLMH
3. Došlo-li v prùbìhu jednoho pojistného období v dùsledku pojistného plnìQtNHVQtÎHQtSRMLVWQpmiVWN\VMHGQDQpQDSUYQtUL]LNRPÕÎHVLSRMLVWQtNWXWR
pojistnou èástku do její pùvodní výše opìt obnovit doplacením pojistného.
kOiQHN
Spoluúèast
 9 SRMLVWQp VPORXY PÕÎH EÛW XMHGQiQR ÎH RSUiYQQi RVRED VH SRGtOt
QDSRMLVWQpPSOQQt]NDÎGpSRMLVWQpXGiORVWLSHYQVWDQRYHQRXmiVWNRX
GiOHMHQVSROX~mDVW 
2. 6SROX~mDVWVMHGQDQiYHVPORXYVHRGHmtWiRGSRMLVWQpKRSOQQt
3. V pojistné smlouvì lze sjednat jiné formy spoluúèasti pro jednotlivé pojišWQpSRORÎN\
kOiQHN
3RYLQQRVWLSRMLVWQtNDSRMLÆWQpKRRSUiYQQpRVRE\
1.
D 
E 
2.
3.
D 
E 
F 

Vedle povinností stanovených v obecné èásti pojistných podmínek jsou
povinni:
GRGUÎRYDW YHÆNHUp YÆHREHFQ ]iYD]Qp SÀHGSLV\ YmHWQ EH]SHmQRVWQtFK SÀHGSLVÕ XYHGHQÛFK Y GRSONRYÛFK SRMLVWQÛFK SRGPtQNiFK
a další povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì;
R]QiPLWSRMLVWLWHOLÎHX]DYÀHOGDOÆtSRMLÆWQtVWHMQÛFKSRORÎHNQDVWHMQpQHEH]peèí u jiného pojistitele, a sdìlit jeho obchodní název a výši pojistné èástky.
Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimìÀHQiRSDWÀHQtNMHMtPXRGYUiFHQtQHERNH]PtUQQtQiVOHGNÕÆNRG\NWHUiMLÎ
QDVWDODDSRGOHPRÎQRVWLVLNWRPXY\ÎiGDWSRN\Q\SRMLVWLWHOHDÀtGLWVHMLPL
V pøípadì vzniku pojistné události jsou povinni:
QHSURGOHQR]QiPLWSROLFLLY]QLNSRMLVWQpXGiORVWLNWHUiQDVWDOD]DRNROností nasvìdèujících spáchání trestného èinu;
QHPQLWEH]VRXKODVXSRMLVWLWHOHVWDYY]QLNOÛSRMLVWQRXXGiORVWtSRNXGWR
není nutné k odvrácení nebo zmírnìní následkù škody nebo v rozporu s
obecným zájmem;
SÀHGORÎLW SRMLVWLWHOL GR  GQÕ RG QDKOiÆHQt ÆNRG\ VH]QDP SRÆNR]HQÛFK
znièených a ztracených vìcí.

kOiQHN
Výpoèet pojistného

kOiQHN
Úprava výše pojistného

1.

kORGVW9338&=VHGRSOXMHWDNÎHSRMLVWLWHOMHRSUiYQQ
upravit výši pojistného v pøípadech:
kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní
pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho
RUJDQL]DmQtPVORÎNiPQHER
kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z jiných dùvodù k ohroÎHQtVSOQLWHOQRVWL]iYD]NÕSRMLVWLWHOHQHER
 NG\GRMGHNUÕVWXLQGH[ÕYÛYRMHFHQSRMLÆWQÛFKYFtSÀtSDGQFHQ
SUDFt QD MHMLFK UHSURGXNFL MHÎ ]YHÀHMXMH kHVNÛ VWDWLVWLFNÛ ~ÀDG
SRNXG]DVOHGRYDQpREGREtWHQWRUÕVWmLQtYtFHQHÎ

2.

Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek nebo limitù plnìní pro
MHGQRWOLYpSRMLÆWQpSRORÎN\9ÛÆLVD]E\SRMLVWQpKRVWDQRYtSRMLVWLWHO
Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.

kOiQHN
Pojistné plnìní
1.

Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepøedvídaná vìcná škoda na
pojištìné 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 poškozené vìci nebo èástku za poøízení nové vìci stejné nebo srovnatelné,
stejného druhu a úèelu v dobì bezprostøednì pøed pojistnou událostí.
 2SUiYQQi RVRED Pi SUiYR URYQÎ QD ~KUDGX QiNODGÕ QD RGNOL]HQt
poškozené nebo znièené vìci, nouzového zasklení nebo zabednìní, maximálnì však do výše ceny pøedmìtu pojištìní.

kOiQHN
Úèinnost
Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1.2014.
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Všeobecné pojistné podmínky
pojištìní pro pøípad poškození nebo znièení elektronických zaøízení
– zvláštní èást –

2%6$+
Úvodní ustanovení
Èlánek 1 – Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí
Èlánek 2
– Pøedmìt pojištìní
Èlánek 3
– Výluky z pojištìní
kOiQHN ² =DFKUDRYDFtQiNODG\
Èlánek 5
– Místo pojištìní
Èlánek 6
– Pojistná hodnota, pojistná èástka
Èlánek 7
– Podpojištìní
Èlánek 8
– Výpoèet pojistného
Èlánek 9
– Pojistné plnìní
Èlánek 10 – Spoluúèast
Èlánek 11 – Povinnosti pojistníka /pojištìného/oprávnìné osoby
Èlánek 12 – Úprava výše pojistného
Èlánek 13 – Výklad pojmù
Èlánek 14 – Úèinnost
Úvodní ustanovení
Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí pojistných podmínek a VšeREHFQÛPL SRMLVWQÛPL SRGPtQNDPL ² REHFQi miVW ² 8&= GiOH
LÅ8&=´ NWHUpVSROXWYRÀtQHGtOQÛFHOHN GiOHLÅSRMLVWQpSRGPtQN\´ 
Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
kOiQHN
5R]VDKSRMLÆWQtSRMLVWQiQHEH]SHmt
 3RMLÆWQt SUR SÀtSDG SRÆNR]HQt QHER ]QLmHQt HOHNWURQLFNÛFK ]DÀt]HQt GiOH
L ÅSRMLÆWQt HOHNWURQLN\´  VH Y]WDKXMH QD QiKOp D QHSÀHGYtGDQp SRÆNR]HQt
QHER ]QLmHQt SRMLÆWQpKR HOHNWURQLFNpKR ]DÀt]HQt GiOH L Å]DÀt]HQt´  MDNRXkoli nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo pojistné
smlouvì vylouèena.
2. Pojištìní se vztahuje pouze na pøípad takového poškození pojišWQpKR ]DÀt]HQt NWHUp RPH]XMH QHER Y\OXmXMH MHKR IXQNmQRVW
kOiQHN
Pøedmìt pojištìní
1.

2.
3.

4.
D 
E
F 
G
H 
5.
D 
E
F 

Pojištìní se sjednává pro jednotlivá ve smlouvì uvedená elektronická zaøízení nebo soubor tìchto vìcí/zaøízení, která byla v dobì sjednání pojištìní
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 pojištìní nejsou zaøízení pevnì instalovaná ve vozidle.
Na pøíslušenství a výbavu zaøízení se pojištìní elektroniky vztahuje jen, pokud
MHWDNYSRMLVWQpVPORXY QDSÀYUiPFLLGHQWLILNDFHSRMLÆWQpSRORÎN\ XYHGHno a pojistná hodnota pøíslušenství/výbavy byla zahrnuta do pojistné èástky
zaøízení.
Není-li ujednáno jinak, jsou pøedmìtem pojištìní elektroniky zaøízení vlastnìQimLVSROXYODVWQQiSRMLVWQtNHPmLSRMLÆWQÛP HOHNWURQLFNi]DÀt]HQtYODVWQt 
3UR SÀtSDG SRMLÆWQt VRXERUX YFt VH XMHGQiYi ÎH MVRX SRMLÆWQD
]DÀt]HQt MHMLFKÎ VWiÀt QHSÀHViKOR Y RNDPÎLNX Y]QLNX SRMLVWQp XGiORVWLOHWStáøí jednotlivé vìci je dáno datem jejího prvního uvedení do
SURYR]XQHO]HOLMHGRORÎLWSDNGDWHPURNHPYÛURE\
Pojištìní se nevztahuje na poškození nebo znièení :
VRXmiVWtDGtOÕMHÎVHSUDYLGHOQY\PXMtSURRSRWÀHEHQtQHERVSRWÀHERYiQtQDSÀSiVN\DSDStUGRWLVNiUQ\ÎiURYN\SRMLVWN\WLVNRYp
KODY\DSRG
èinných médií, chladicích èi jiných pomocných látek;
akumulátorových baterií, elektrochemických èlánkù, fotoèlánkù
DSRG
sklenìných dílù a èástí, náøadí a nástrojù všeho druhu;
H[WHUQtFK QRVLmÕ GDW SRNXG N MHMLFK SRÆNR]HQt QHGRÆOR Y SÀtPp
VRXYLVORVWLVMLQRXÆNRGRXQDSRMLÆWQpP]DÀt]HQt]DQLÎMHSRMLVWLWHO
SRYLQHQSOQLW
Není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak, pojištìní se nevztahuje
na:
základy a podstavce zaøízení;
programové vybavení;
REUD]RYp]YXNRYpDGDWRYp]i]QDP\

kOiQHN
Výluky z pojištìní WHQWRVH]QDPYÛOXNQHQt~SOQÛY]iYLVORVWLQDRNROQRVWHFK
škody se mohou uplatnit i další výluky/omezení, které tyto pojistné podmínky ve
VYpP]QQtREVDKXMt 
Pokud není ujednáno jinak, pojištìní se bez ohledu na spolupùsobící
pøíèiny nevztahuje na:
D  škody vzniklé v dùsledku války, invaze, èinnosti zahranièního nepøíWHOH YiOHmQpKR VWDYX YiOHmQÛFK UHVS YRMHQVNÛFK DNFt EH] RKOHGX
QDWR]GDE\ODY\KOiÆHQDYiONDmLQLNROLY REmDQVNpYiON\SRYVWiQt
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
1.
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pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro
vojenské úèely, znièení nebo poškození z pokynu vlády pùsobící de
jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;
E škody vzniklé v dùsledku trvalého nebo doèasného vyvlastnìní vyplývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených ze
strany orgánù veøejné správy;
F  škody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
G škody èi jiné újmy zpùsobené pøímo èi nepøímo azbestem nebo
materiálem obsahujícím azbest èi formaldehydem;
H
škody vzniklé v dùsledku úmyslu nebo vìdomé nedbalosti pojištìného, jeho zástupce, osoby, kterou pojištìný povìøil péèí o pojištìné
vìci nebo ostrahou místa pojištìní ani osoby pojištìnému blízké;
YSÀtSDGÎHSRMLÆWQÛPMHSUiYQLFNiRVRED]D]iVWXSFHSRMLÆWQpKR
MVRXSRYDÎRYiQLmOHQRYpVWDWXWiUQtFKRUJiQÕSURNXULVWpDMHGQDWHOp
I
odpovìdnost, újmu, škodu ani na jakékoliv výdaje pøímo nebo nepøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s jakýmkoli
WHURULVWLFNÛP DNWHP EH] RKOHGX QD VNXWHmQRVW ÎH QD WpWR XGiORVWL
nebo na jakékoli èásti takové újmy, škody nebo výdaje mohla mít podíl i jiná pøíèina; pro úèely této výluky se teroristickým aktem rozumí
MHGQiQtMDNpNROLYRVRE\mLVNXSLQ \ RVREVSRXÎLWtPVtO\QHERQiVLOt
DQHER V SRKUÕÎNRX MHMLFK SRXÎLWt DË MLÎ W\WR RVRE\VNXSLQ\ RVRE
NRQDMtVDPRVWDWQQHERYHVSRMHQtVMDNRXNROLRUJDQL]DFtmLYOiGRX 
NWHUp VOHGXMH SROLWLFNp QiERÎHQVNp mL HWQLFNp FtOH QHER SRKQXWN\
vèetnì zámìru ovlivnit jakoukoliv vládu nebo uvést veøejnost èi kteroukoliv její èást do stavu obav;
J škody vzniklé v dùsledku poškození nebo znièení pojištìné vìFL SRÎiUHP mL MHKR SUÕYRGQtPL MHY\ SÕVREHQt WHSOD ]SORGLQ
D SRXÎLWÛFK KDVHEQtFK OiWHN  ~GHUHP EOHVNX YÛEXFKHP QiUD]HP
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 povìtrnostními vlivy, zøícením budov, sesuvem èi poklesem pùdy, zøícením skal
D]HPLQ\SiGHPVWURPÕVWRÎiUÕDMLQÛFKSÀHGPWÕODYLQRXWtKRX
snìhu nebo námrazy, záplavou, povodní, zemìtøesením, výbuchem
sopky, vodou z vodovodního zaøízení (pro výklad tìchto z pojištìní
Y\ORXmHQÛFKQHEH]SHmtEXGRXSÀLPÀHQSRXÎLWDUHOHYDQWQtXVWDQRYHQt9ÆHREHFQÛFKSRMLVWQÛFKSRGPtQHN8&=ÍLY MDNRÎLNUiGHÎt
YORXSiQtP ORXSHÎQÛP SÀHSDGHQtP mL SURVWRX NUiGHÎt SRKÀHÆRYiním, ztrátou, zpronevìrou, podvodem, zatajením èi neoprávnìným
XÎtYiQtP
K  QiNODG\ QD RGVWUDQQt SULPiUQtFK YQLWÀQ WM EH] YQMÆtFK YOLYÕ 
Y]QLNOÛFK SRUXFK DË MLÎ W\WR PO\ ]D QiVOHGHN RPH]HQt IXQNmQRVWL
nebo úplnou nefunkènost pojištìného zaøízení; na následné vìcné
škody na zaøízení vyplývající z tìchto primárních vnitøních poruch se
YÆDNWRWRSRMLÆWQtY]WDKXMH
2. Z pojištìní nevzniká právo na plnìní za jakékoliv škody èi zvìtšení
rozsahu škody pøímo nebo nepøímo vzniklé následkem :
D  vady, kterou mìlo zaøízení v dobì uzavøení pojištìní a která byla nebo mìla a mohla být známa pojistníkovi èi pojištìnému, jeho zmocnìncùm èi zástupcùm bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli;
E  zastavení nebo pøerušení provozu zaøízení a z toho vzniklých ztrát
YÆHKRGUXKX QDSÀSHQiOHXÆOÛ]LVNSRNXW\PDQND]YÛÆHQpQiNODG\QDYÛUREX]WUiW\Y]QLNOp]SURGOHQt]WUiWDNRQWUDNWXDSRG 
3. Z pojištìní dále nevzniká právo na plnìní za škody zpùsobené:
D  trvalým pùsobením chemických, biologických, teplotních, mechanických a elektrických vlivù, zneèištìním, postupným stárnutím, provozem nebo pøirozeným opotøebením, korozí, erozí;
E  dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, který je podle
zákona nebo smlouvy za škody odpovìdný;
F  QD]DÀt]HQtEKHPVNODGRYiQtWUDQVSRUWXLQVWDODFHRSUDY\mL~GUÎE\
G poèítaèovým virem èi podobnì škodlivým programem, hackerským
útokem èi jakýmkoli jiným kybernetickým rizikem;
H  HOHNWURQLFNÛPSÀHQRVHPmL]SUDFRYiQtPGDWLQIRUPDFt
kOiQHN
Zachraòovací náklady
3RMLVWLWHOXKUDGtW\WR]DFKUDRYDFtQiNODG\
D  ~mHOQY\QDORÎHQpQiNODG\QDRGYUiFHQtY]QLNXEH]SURVWÀHGQKUR]tFtSRMLVWQpXGiORVWLQHER]PtUQQtQiVOHGNÕMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWL
E  Y\QDORÎHQpQiNODG\]GÕYRGÕK\JLHQLFNÛFKHNRORJLFNÛFKmLEH]SHmQRVWQtFK
pøi odklizení poškozeného pojištìného majetku nebo zbytkù.
ÔKUDGDY\QDORÎHQÛFK]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕSRGOHStVPHQD DE 
WRKRWRmOiQNXVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\

ÔKUDGD]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕNWHUpE\O\Y\QDORÎHQ\QD]iFKUDQX
ÎLYRWDD]GUDYtVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\
QHEROLPLWXSRMLVWQpKRSOQQt

=DFKUDRYDFtQiNODG\NWHUpE\O\Y\QDORÎHQ\QD]iNODGStVHPQpKRVRXKODVX
pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
kOiQHN
Místo pojištìní
1.

Místem pojištìní je místo uvedené v pojistné smlouvì.

2.

Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst pojištìní, vztahuje se pojištìní
na všechna tato místa pojištìní.
 3RMLÆWQtVHY]WDKXMHWpÎQDYFLNWHUpE\O\]GÕYRGXEH]SURVWÀHGQKUR]tFt
QHERMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWLSÀHPtVWQ\]PtVWDSRMLÆWQt

]DSÀHGSRNODGXÎHRWpWRVNXWHmQRVWLE\OSRMLVWLWHOLQIRUPRYiQEH]]E\WHmQpho odkladu.
4. Pojištìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou v místì pojištìní na
území Èeské republiky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.

kOiQHN
Pojistná hodnota, pojistná èástka
1.

Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu pojištìné vìci a je horní hranicí
pojistného plnìní pojistitele za jednu a všechny pojistné události nastalé
v pojistné dobì.
 1HQtOL XMHGQiQR MLQDN VWDQRYt VH SRMLVWQi miVWND SUR MHGQRWOLYp SRORÎN\
SRMLÆWQÛFK ]DÀt]HQt 3RMLVWQRX miVWNX VWDQRYt YÎG\ QD YODVWQt RGSRYGQRVW
pojistník.
2. Pojištìní lze sjednat na :
D  QRYRXFHQXWMmiVWNXNWHURXMHQXWQRYPtVWSRMLÆWQtY\QDORÎLWQDSRÀt]HQt
nového zaøízení stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu, vèetnì
GRSUDYQpKRSRSODWNÕFODPRQWiÎQtFKQiNODGÕDM
E  mDVRYRXFHQXWMQRYRXFHQXVQtÎHQRXRmiVWNXRGSRYtGDMtFtPtÀHRSRWÀHEHQt
nebo jiného znehodnocení zaøízení.
kOiQHN
Podpojištìní
-HOL Y GRE Y]QLNX SRMLVWQp XGiORVWL SRMLVWQi miVWND MHGQRWOLYp SRORÎN\ QLÎÆt QHÎ
její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnìní, které je k výši škody ve
stejném pomìru, jako je pojistná èástka k pojistné hodnotì.
kOiQHN
Výpoèet pojistného
1.
2.

Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek pro jednotlivé pojištìné
SRORÎN\9ÛÆLVD]E\SRMLVWQpKRVWDQRYtSRMLVWLWHO
Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.

kOiQHN
Pojistné plnìní
1.
2.
D 

E 

3.
4.




7.

8.

10.

Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepøedvídaná vìcná škoda na
pojištìné vìci, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné
plnìní.
Bylo-li pojištìné zaøízení poškozeno resp. znièeno, vzniká oprávnìné osobì
právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvì stanoveno jinak, aby jí pojistitel vyplatil:
SÀLSRMLÆWQtQDQRYRXFHQXmiVWNX]DRSUDYXSRÆNR]HQpKR]DÀt]HQtUHVSmiVWku za poøízení zaøízení stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu
YGREEH]SURVWÀHGQSÀHGSRMLVWQRXXGiORVWtVQtÎHQRXRFHQXY\XÎLWHOQÛFK
]E\WNÕ SOQQt Y SÀtSDG SRÆNR]HQt RGVWUDRYDQpKR RSUDYRX SÀLWRP QHVPt
pøevýšit plnìní, které by bylo poskytnuto v pøípadì znièení vìci. Zároveò
VH YÆDN XMHGQiYi ÎH SRMLVWQp SOQQt QHSÀHNURmt mDVRYRX FHQX YFL
YGREEH]SURVWÀHGQSÀHGY]QLNHPÆNRG\QHQtOLXMHGQiQRMLQDN
SÀL SRMLÆWQt QD mDVRYRX FHQX miVWNX ]D RSUDYX SRÆNR]HQpKR ]DÀt]HQt UHVS
èástku za poøízení nového zaøízení stejného nebo srovnatelného druhu,
NYDOLW\DYÛNRQXYGREEH]SURVWÀHGQSÀHGSRMLVWQRXXGiORVWtRYÆHPYÎG\
s odeètením èástky odpovídající míøe opotøebení èi znehodnocení zaøízení
Y GRE EH]SURVWÀHGQ SÀHG SRMLVWQRX XGiORVWt D FHQ\ Y\XÎLWHOQÛFK ]E\WNÕ
ve výpoètu pojistného plnìní bude zohlednìno i pøípadné zhodnocení
]DÀt]HQt NH NWHUpPX GRÆOR RSUDYRX 3OQQt Y SÀtSDG SRÆNR]HQt RGVWUDRvaného opravou pøitom nesmí pøevýšit plnìní, které by bylo poskytnuto
v pøípadì znièení vìci. =iURYHVHXMHGQiYiÎHSRMLVWQpSOQQtYÎiGném pøípadì nepøekroèí èasovou cenu vìci v dobì bezprostøednì
SÀHGY]QLNHPÆNRG\
Pojistitel poskytne pojistné plnìní v mìnì Èeské republiky, pokud nerozhodQHRWRPÎHSRVN\WQHQDWXUiOQtSOQQt RSUDYRXQHERYÛPQRXSRÆNR]HQp
YFL 
Pokud opravu poškozeného zaøízení provádí sám pojištìný, uhradí pojistitel
cenu materiálu a náhradních dílù, hodnotu práce, která byla pøímo vynaloÎHQD]D~mHOHPMHKRRSUDY\YmHWQSÀtVOXÆQpKRSURFHQWDUHÎLMQtFKQiNODGÕ
maximálnì však cenu opravy provádìné specializovanou opravnou.
9SÀtSDGSRÆNR]HQt]DÀt]HQtMVRXQiNODG\QDGHPRQWiÎDPRQWiÎQiNODG\
na dopravu do opravny a zpìt, vè. celních poplatkù souèástí poskytovaného
SRMLVWQpKRSOQQtSRX]H]DSÀHGSRNODGXÎHW\WRQiNODG\E\O\]DKUQXW\GR
pojistné èástky.
1iNODG\QDSURYL]RUQtRSUDYXXKUDGtSRMLVWLWHOSRX]HYSÀtSDGÎHW\WRQiroky jsou souèástí celkových nákladù na opravu a nezvyšují celkové pojistné
plnìní pojistitele.
Jakékoliv zvláštní 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 tehdy, bylo-li to ve smlouvì výslovnì ujednáno, nebo pokud po jejich
Y\QDORÎHQtGRÆORNHVQtÎHQtFHONRYÛFKQiNODGÕQDRSUDYX]DÀt]HQt
Tímto pojištìním elektroniky nejsou kryty náklady na jakékoliv zmìny zaøízeQtGRSOQQtSRSÀY\OHSÆHQt]DÀt]HQtQiNODG\QD~GUÎEXSÀHGHSVDQpRSUDY\
a kontroly.
3RMLVWLWHO SRVN\WQH SRMLVWQp SOQQt DÎ SR GRNRQmHQt RSUDY\ SRÆNR]HQpKR ]DÀt]HQt QHER YÛPQ ]QLmHQpKR ]DÀt]HQt D SR SÀHGORÎHQt YÆHFK
k tomu úèelu nezbytných dokladù, potvrzujících výši škody.
V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení èásti
QHER FHONX MHGQRWOLYp SRORÎN\ SÀHGPWX SRMLÆWQt MHGQRWOLYpKR
]DÀt]HQt SÀHVDKXMHYGREY]QLNXSRMLVWQpXGiORVWLSRVN\WQH
SRMLVWLWHOSRMLVWQpSOQQtSRX]HYmDVRYpFHQ

11. Pokud je vìc pojištìna na novou cenu, poskytne pojistitel plnìní ve
VP\VOXRGVWDYFHD WRKRWRmOiQNXSRX]H]DSÀHGSRNODGXÎHSRMLÆtìný provede opravu èi nové poøízení vìci stejného druhu a kvality
do 12 mìsícù od pojistné události; jinak bude poskytnuto plnìní ve
VP\VOXRGVWE WRKRWRmOiQNX
kOiQHN
Spoluúèast
 9 SRMLVWQp VPORXY PÕÎH EÛW XMHGQiQR ÎH RSUiYQQi RVRED VH SRGtOt QD
SRMLVWQpPSOQQt]NDÎGpSRMLVWQpXGiORVWLSHYQVWDQRYHQRXmiVWNRX GiOH
MHQVSROX~mDVW 
2. Spoluúèast sjednaná ve smlouvì se odeèítá od pojistného plnìní.
3. V pojistné smlouvì lze sjednat jiné formy a výše spoluúèasti pro jednotlivé
SRMLÆWQpSRORÎN\
kOiQHN
3RYLQQRVWLSRMLVWQtNDSRMLÆWQpKRRSUiYQQpRVRE\
1.

Vedle povinností stanovených v èl.7 obecné èásti pojistných podmínek
8&= MVRXSRYLQQL
D  GRGUÎRYDWYHÆNHUpYÆHREHFQ]iYD]QpSÀHGSLV\]HMPpQDSURIHVQtWHFKQLFNp
a bezpeènostní, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v pojistných podmínkách
a další povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì èi dokumentech
tvoøících její nedílnou souèást;
E  QHSURGOHQ R]QiPLW SRMLVWLWHOL ]PQX ]SÕVREX QHER GUXKX SRGQLNDWHOVNp
èinnosti;
2. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimìøená
RSDWÀHQtNMHMtPXRGYUiFHQtQHERNH]PtUQQtQiVOHGNÕÆNRG\NWHUiMLÎQDVWDOD
DSRGOHPRÎQRVWLVLNWRPXY\ÎiGDWSRN\Q\SRMLVWLWHOHDÀtGLWVHMLPL
3. V rámci pøedcházejících ustanovení tohoto èlánku jsou mj. povinni:
D  SRXÎtYDWSRMLÆWQp]DÀt]HQtSRX]HNmLQQRVWHPSURQÎMHWHQWRXUmHQYHVP\VOXGRNXPHQWDFHSRVN\WRYDQpYÛUREFHPmLGLVWULEXWRUHP QiYRGNREVOX]H
WHFKQLFNpSRGPtQN\SURSURYR]]DÀt]HQtDM 
E  GRGUÎRYDW WHFKQLFNp D GDOÆt QRUP\ D SÀHGSLV\ WÛNDMtFt VH SURYR]X D ~GUÎE\
pojištìného zaøízení;
F  ]DMLVWLWREVOXKXÀt]HQtQHERRYOiGiQtSRMLÆWQpKR]DÀt]HQtRVRERXNWHUiPi
k této èinnosti patøiènou kvalifikaci èi oprávnìní; pokud nejsou kvalifikace èi
RSUiYQQt YÛVORYQ SRÎDGRYiQ\ SDN RVRERX NWHUi E\OD SURND]DWHOQ SUR
obsluhu, øízení nebo ovládání daného zaøízení zaškolena.
4. V pøípadì vzniku pojistné události jsou dále povinni:
D  QHSURGOHQR]QiPLWSROLFLLY]QLNSRMLVWQpXGiORVWLNWHUiQDVWDOD]DRNROQRVWt
nasvìdèujících spáchání trestného èinu;
E  XmLQLWRSDWÀHQtDE\YVRXYLVORVWLVQtY]QLNOiÆNRGDE\ODFRQHMPHQÆtY\mNDWV
RSUDYRXYFLSRÆNR]HQpÆNRGQRXXGiORVWtQHERRGVWUDRYiQtP]E\WNÕWDNWR
znièené nebo poškozené vìci na písemný pokyn pojistitele, a to nejdéle do
doby 30 dnù od nahlášení škodné události, pokud z bezpeènostních, hygieQLFNÛFKQHERMLQÛFKYiÎQÛFKGÕYRGÕQHQtQXWQRVRSUDYRXQHERRGVWUDRváním zbytkù zaèít neprodlenì èi døíve;
F  SÀHGORÎLWSRMLVWLWHOLVH]QDPSRÆNR]HQÛFKD]QLmHQÛFKYFt
G  QD SRÎiGiQt SRMLVWLWHOH SÀHGORÎLW ]HMPpQD ~mHWQLFWYt ~mHWQt MHGQRWN\
DNRSLHGDRYÛFKWYU]HQtNMHGQRWOLYÛPGUXKÕPGDQtGOHSUiYQtFKSÀHGSLVÕ
Èeské republiky, pøípadnì cizího státu; v rámci šetøení pojistitele jsou povinni
URYQÎ VWUSW SÀtSDGQp RYÀRYiQt  SUDYGLYRVWL D ~SOQRVWL VGOHQÛFK ~GDMÕ
SÀHGORÎHQÛFKGRNODGÕDYFtSURYiGQÛFKXWÀHWtFKRVRE
H  ]DEH]SHmLW YÕmL MLQpPX SUiYR QD QiKUDGX ÆNRG\ MDNRÎ L SUiYR QD SRVWLK
a vypoøádání;
I  XmLQLWRSDWÀHQtDE\QHGRÆORNSURPOmHQtQHER]iQLNXSUiYDQDQiKUDGXÆNRdy nebo jiného obdobného práva, které podle obecnì závazných právních
pøedpisù pøechází na pojistitele.
kOiQHN
Úprava výše pojistného
kORGVW8&=VHGRSOXMHWDNÎHSRMLVWLWHOMHRSUiYQQXSUDYLW
výši pojistného v pøípadech:
kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho organizaèQtPVORÎNiPQHER
 NG\]SRKOHGXSRMLVWQpPDWHPDWLN\GRMGH]MLQÛFKGÕYRGÕNRKURÎHní splnitelnosti závazkù pojistitele nebo
 NG\ GRMGH N UÕVWX LQGH[Õ YÛYRMH FHQ SRMLÆWQÛFK YFt SÀtSDGQ FHQ SUDFt QD MHMLFK UHSURGXNFL MHÎ ]YHÀHMXMH kHVNÛ VWDtistický úøad, pokud za sledované období tento rùst èiní více
QHÎ
kOiQHN
Výklad pojmù
Pro úèely pojištìní elektroniky platí následující výkladová ustanovení:
 ([WHUQtPLQRVLmLGDWVHUR]XPtSDPËRYiPpGLDQDHOHNWURQLFN\]SUDFRYiYDQp
informace, která nejsou integrální souèástí pojištìného zaøízení.
2. Poškozením zaøízení se rozumí zmìna stavu zaøízení, kterou lze objektivnì
RGVWUDQLWRSUDYRXSÀLmHPÎQiNODG\QDWXWRRSUDYXQHSÀHYÛÆtmiVWNXRGSRvídající èasové cenì zaøízení v dobì bezprostøednì pøed vznikem pojistné
události.
3. Provozuschopný stav je takový stav zaøízení, ve kterém je toto po úspìšnì
dokonèeném pøejímacím testu a zkušebním provozu schopno plnit urèené
IXQNFH D GRGUÎRYDW KRGQRW\ SDUDPHWUÕ Y PH]tFK VWDQRYHQÛFK WHFKQLFNRX
dokumentací.
4. Pøíslušenstvím zaøízení jsou pomocná zaøízení, pomocné pøístroje a prostøedky, které jsou po technické stránce nezbytné pro èinnost zaøízení podle jeho
~mHOX=DSÀtVOXÆHQVWYtVHQHSRYDÎXMtGDWDDSURJUDPRYpY\EDYHQt
5. Soubor vìcí/zaøízení je tvoøen vìcmi stejné/obdobné povahy/charakteru èi
~mHOXSRYDKDFKDUDNWHUmL~mHOYFtGRVRXERUXQiOHÎHMtFtFKPXVtEÛWVSHFL-
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fikovány v pojistné smlovì . Není-li uvedeno jinak, patøí do souboru všechny
vìci dané povahy/charakteru èi úèelu. Je-li sjednáno pojištìní souboru,
vztahuje se pojištìní i na vìci, které se staly souèástí pojištìného souboru
po uzavøení pojistné smlouvy. Vìci, které pøestaly být souèástí pojištìného
souboru, pojištìny nejsou.
 ÔGUÎERX]DÀt]HQtVHUR]XPtVRXKUQmLQQRVWtVPÀXMtFtFKN]DMLÆWQtWHFKQLFNp
zpùsobilosti, provozuschopnosti, hospodárnosti a bezpeènosti provozu zaøízení. Tyto èinnosti spoèívají zejména v pravidelných prohlídkách v termínech
doporuèených výrobcem zaøízení, dále v ošetøování, 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

8.

kOiQHN
Úèinnost
Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1. 2014.

Všeobecné pojistné podmínky

8&=6WU
2%6$+
Úvodní ustanovení
Èlánek 1
– Rozsah pojištìní, pojistná nebezpeèí
Èlánek 2
– Pøedmìt pojištìní
Èlánek 3
– Výluky z pojištìní
kOiQHN ² =DFKUDRYDFtQiNODG\
Èlánek 5
– Místo pojištìní
Èlánek 6
– Pojistná hodnota, pojistná èástka
Èlánek 7
– Podpojištìní
Èlánek 8
– Výpoèet pojistného
Èlánek 9
– Pojistné plnìní
Èlánek 10 – Spoluúèast
Èlánek 11 – Povinnosti pojistníka /pojištìného/oprávnìné osoby
Èlánek 12 – Úprava výše pojistného
Èlánek 13 – Výklad pojmù
Èlánek 14 – Úèinnost
Úvodní ustanovení
Pojištìní je upraveno touto zvláštní èástí pojistných podmínek a Všeobecnými
SRMLVWQÛPLSRGPtQNDPL²REHFQimiVW²8&= GiOHLÅ8&=´ NWHUpVSROX
WYRÀtQHGtOQÛFHOHN GiOHLÅSRMLVWQpSRGPtQN\´ 
Toto pojištìní se sjednává jako pojištìní škodové.
kOiQHN
5R]VDKSRMLÆWQtSRMLVWQiQHEH]SHmt
 3RMLÆWQt SUR SÀtSDG SRÆNR]HQt QHER ]QLmHQt VWURMÕ D VWURMQtFK ]DÀt]HQt Gi
OHLÅSRMLÆWQtVWURMÕ´ VHY]WDKXMHQDQiKOpDQHSÀHGYtGDQpSRÆNR]HQtQHER
]QLmHQt SRMLÆWQpKR VWURMHVWURMQtKR ]DÀt]HQt GiOH L SRX]H ÅVWURM´ mL ÅVWURMQt
]DÀt]HQt´ MDNRXNROLQDKRGLORXXGiORVWtNWHUiQHQtYSRMLVWQÛFKSRGPtQNiFK
nebo pojistné smlouvì vylouèena.
2. Pokud je tak v pojistné smlouvì výslovnì ujednáno, pojištìní se vztahuje
WpÎQDHOHNWURQLFNi]DÀt]HQtQRVLmHGDWD]i]QDPÕSURJUDPRYpKRY\EDYHQt
pojištìných strojù v rozsahu pojištìní uvedeném ve Všeobecných pojistných
podmínkách pojištìní pro pøípad poškození nebo znièení elektronických zaøí]HQt]YOiÆWQtmiVW8&=(OH
3. Pojištìní se vztahuje pouze na pøípad takového poškození nebo znimHQtVWURMHNWHUpRPH]XMHQHERY\OXmXMHMHKRIXQNmQRVW
kOiQHN
Pøedmìt pojištìní
1.

Pojištìní se sjednává pro jednotlivé ve smlouvì uvedené stroje, popø.soubor
tìchto strojù, které byly pøi sjednání pojištìní v øádném provozuschopném
stavu a byly odbornì instalovány / uvedeny do provozu v souladu s pøedpisy
výrobce, pøípadnì platnými právními pøedpisy. Na pøíslušenství a výbavu
VWURMHVHSRMLÆWQtY]WDKXMHMHQSRNXGMHWDNYSRMLVWQpVPORXY QDSÀYUiPFL
LGHQWLILNDFH SRMLÆWQp SRORÎN\  XYHGHQR D SRMLVWQi KRGQRWD SÀtVOXÆHQVWYt
výbavy byla zahrnuta do pojistné èástky stroje.
2. Není-li ujednáno jinak, jsou pøedmìtem pojištìní stroje vlastnìné èi spoluYODVWQQpSRMLVWQtNHPmLSRMLÆWQÛP VWURMHYODVWQt 
3. 3UR SÀtSDG SRMLÆWQt VRXERUX YFtVWURMÕ VH XMHGQiYi ÎH MVRX SRMLÆWQ\ VWURMH MHMLFKÎ VWiÀt QHSÀHViKOR Y RNDPÎLNX Y]QLNX SRMLVWQp
XGiORVWLOHW Stáøí jednotlivé vìci je dáno datem jejího prvního uvedení
GRSURYR]XQHO]HOLMHGRORÎLWSDNGDWHPURNHPYÛURE\
4. %H]RKOHGXQDYÛÆHXYHGHQpMVRX]SRMLÆWQtY\ORXmHQ\ÆNRG\QDQtÎH
uvedených strojních souèástech, dílech, nástrojích, èástech stroje
a médiích, pokud k jejich poškození nedošlo v pøímé souvislosti
VMLQRXÆNRGRXQDSRMLÆWQpPVWURML]DQLÎMHSRMLVWLWHOSRYLQHQSOQLW
D  VRXmiVWLGtO\DQiVWURMHMHÎVHSUDYLGHOQY\PXMtSÀL]PQSUDFRYQtKR~NRQX QDSÀÀH]QpEUXVQpWYiÀHFtDMLQpQiVWURMHPDWULFH
DIRUP\ 
E  souèásti, které se pravidelnì vymìòují pro opotøebení nebo stárnutí
QDSÀ SQHXPDWLN\ KDGLFH PDQÎHW\ SiV\ ÀHPHQ\ WVQQt ODQD
ÀHW]\UDGOLFHSOXK\ÆDPRWRYpYÛVWHON\DSRG 
F  VRXmiVWLSURNOX]QiDYDOLYiXORÎHQtSURSÀtPRmDUÛDURWDmQtSRK\E
QDSÀORÎLVNDStVW\YORÎN\YiOFÕDSRG 
G souèásti ze skla, porcelánu a keramiky;
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YÛUREFHPMDNRÎLYÛEDYDSÀHGHSVDQiSUiYQtQRUPRX=DYÛEDYX]DÀt]HQtVH
SRGREQMDNRYSÀtSDGSÀtVOXÆHQVWYt]DÀt]HQtQHSRYDÎXMtGDWDDSURJUDPRYp
vybavení.
Znièením zaøízení se rozumí zmìna stavu zaøízení, kterou nelze objektivnì odVWUDQLWRSUDYRXD]DÀt]HQtVHSURWRQHPÕÎHSRXÎtYDWNSÕYRGQtPX~mHOX=D
]QLmHQt]DÀt]HQtVHURYQÎSRYDÎXMHWDNRYpSRÆNR]HQtNWHUpVLFHO]HRGVWUDQLW
opravou, ale náklady na takovou opravu by pøesáhly èasovou cenu zaøízení
v dobì bezprostøednì pøed pojistnou událostí.

pojištìní pro pøípad poškození
nebo znièení strojù a strojních zaøízení
– zvláštní èást –
H  mLQQiPpGLD QDSÀSDOLYDPD]LYDK\GUDXOLFNpFKODGLFtDÀH]QpNDSDOLQ\DSRG 
I
akumulátorové baterie, elektrochemické èlánky, fotoèlánky, kataly]iWRU\DSRG
5. Není-li ujednáno jinak, pøedmìtem pojištìní dále nejsou následující
zaøízení:
D
motorová a pøípojná vozidla s pøidìlenou registraèní znaèkou s výjimkou pracovních strojù samojízdných èi pøípojných;
E lodì a letadla;
F  kolejová vozidla;
G ruèní náøadí s elektrickým, pneumatickým nebo spalovacím pohonem
QDSÀYUWDmN\EUXVN\SLO\ERXUDFtDYUWDFtNODGLYD 
H
tunelovací stroje, dùlní mechanismy, pece, plynové turbíny, vìtrné
HOHNWUiUQ\
6. Není-li v pojistné smlouvì ujednáno jinak, pojištìní se nevztahuje
na:
D
základy stroje a podstavce;
E  SURWRW\S\Y]RUN\DPRGHO\
kOiQHN
Výluky z pojištìní WHQWRVH]QDPYÛOXNQHQt~SOQÛY]iYLVORVWLQDRNROQRVWHFK
škody se mohou uplatnit i další výluky/omezení, které tyto pojistné podmínky ve
VYpP]QQtREVDKXMt
Pokud není ujednáno jinak, pojištìní se bez ohledu na spolupùsobící
pøíèiny nevztahuje na :
D  škody vzniklé v dùsledku války, invaze, èinnosti zahranièního nepøíWHOH YiOHmQpKR VWDYX YiOHmQÛFK UHVS YRMHQVNÛFK DNFt EH] RKOHGX
QDWR]GDE\ODY\KOiÆHQDYiONDmLQLNROLY REmDQVNpYiON\SRYVWiQt
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 poškození z pokynu vlády pùsobící de
jure nebo de facto anebo jiného veøejného orgánu;
E škody vzniklé v dùsledku trvalého nebo doèasného vyvlastnìní vyplývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nárokù vznesených ze
strany orgánù veøejné správy;
F
škody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;
G škody èi jiné újmy zpùsobené pøímo èi nepøímo azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest èi formaldehydem;
H
škody vzniklé v dùsledku úmyslu nebo vìdomé nedbalosti pojištìného, jeho zástupce, osoby, kterou pojištìný povìøil péèí o pojištìné
vìci nebo ostrahou místa pojištìní èi osoby pojištìnému blízké; v pøíSDGÎHSRMLÆWQÛPMHSUiYQLFNiRVRED]D]iVWXSFHSRMLÆWQpKRMVRX
SRYDÎRYiQLmOHQRYpVWDWXWiUQtFKRUJiQÕSURNXULVWpDMHGQDWHOp
I
odpovìdnost, újmu, škodu ani na jakékoliv výdaje pøímo nebo nepøímo zpùsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s jakýmkoli
WHURULVWLFNÛP DNWHP EH] RKOHGX QD VNXWHmQRVW ÎH QD WpWR XGiORVWL
nebo na jakékoli èásti takové újmy, škody nebo výdaje mohla mít
podíl i jiná pøíèina; pro úèely této výluky se teroristickým aktem ro]XPtMHGQiQtMDNpNROLYRVRE\mLVNXSLQ \ RVREVSRXÎLWtPVtO\QHER
QiVLOt DQHER V SRKUÕÎNRX MHMLFK SRXÎLWt DË MLÎ W\WR RVRE\VNXSLQ\
osob konají samostatnì nebo ve spojení s jakoukoli organizací èi
YOiGRX NWHUpVOHGXMHSROLWLFNpQiERÎHQVNpmLHWQLFNpFtOHQHERSRhnutky vèetnì zámìru ovlivnit jakoukoliv vládu nebo uvést veøejnost
èi kteroukoliv její èást do stavu obav;
J škody vzniklé v dùsledku poškození nebo znièení pojištìné vìci poÎiUHPmLMHKRSUÕYRGQtPLMHY\ SÕVREHQtWHSOD]SORGLQDSRXÎLWÛFK
KDVHEQtFK OiWHN  ~GHUHP EOHVNX YÛEXFKHP MLQÛP QHÎ I\]LNiOQtP
nárazem 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 povìtrnostními vlivy, zøícením budov, sesuvem èi poklesem pùdy, zøíceQtPVNDOD]HPLQ\SiGHPVWURPÕVWRÎiUÕDMLQÛFKSÀHGPWÕODYLnou, tíhou snìhu nebo námrazy, záplavou, povodní, zemìtøesením,
výbuchem sopky, vodou z vodovodního zaøízení (pro výklad tìchto
] SRMLÆWQt Y\ORXmHQÛFK QHEH]SHmt EXGRX SÀLPÀHQ SRXÎLWD UHOHYDQWQt XVWDQRYHQt 9ÆHREHFQÛFK SRMLVWQÛFK SRGPtQHN 8&=ÍLY 
1.
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MDNRÎ L NUiGHÎt YORXSiQtP ORXSHÎQÛP SÀHSDGHQtP mL SURVWRX NUiGHÎtSRKÀHÆRYiQtP]WUiWRX]SURQHYURXSRGYRGHP]DWDMHQtPmL
QHRSUiYQQÛPXÎtYiQtP
poèítaèovým virem, èi podobnì škodlivým programem, hackerským
útokem èi jiným kybernetickým rizikem, elektronickým pøenosem èi
HOHNWURQLFNÛP]SUDFRYiQtPGDWLQIRUPDFt
Z tohoto pojištìní nevzniká nárok na pojistné plnìní za jakékoliv
škody èi zvìtšení rozsahu škody pøímo èi nepøímo vzniklé následkem:
vady, kterou mìl stroj v dobì uzavøení pojištìní a která byla nebo
mìla a mohla být známa pojistníkovi èi pojištìnému, jeho zmocnìncùm èi zástupcùm bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli;
zastavení nebo pøerušení provozu zaøízení a z toho vzniklých ztrát
YÆHKRGUXKX QDSÀSHQiOHXÆOÛ]LVNSRNXW\PDQND]YÛÆHQpQiNODG\QDYÛUREX]WUiW\Y]QLNOp]SURGOHQt]WUiWDNRQWUDNWXDSRG 
Z pojištìní dále nevzniká právo na plnìní za škody zpùsobené:
trvalým pùsobením chemických, biologických, teplotních, mechanických a elektrických vlivù, postupným stárnutím, provozem nebo
SÀLUR]HQÛP RSRWÀHEHQtP NRUR]t HUR]t NDYLWDFt R[LGDFt XVD]RYiním kotelního kamene a jiných usazenin, únavou materiálu, mechanickým poškrábáním lakovaných a leštìných ploch;
dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, který je podle
zákona nebo smlouvy za škody odpovìdný;
uvedením do provozu po škodì pøed ukonèením øádné opravy
a zkoušek;
na stroji pøi tuneláøských pracích a pracích v podzemí èi pøi provádìní odstøelu na místì pojištìní;
QDVWURMLEKHPVNODGRYiQtWUDQVSRUWXDLQVWDODFH

kOiQHN
Zachraòovací náklady
3RMLVWLWHOXKUDGtW\WR]DFKUDRYDFtQiNODG\
D  ~mHOQ Y\QDORÎHQp QiNODG\ QD RGYUiFHQt Y]QLNX EH]SURVWÀHGQ KUR]tFt
SRMLVWQpXGiORVWLQHER]PtUQQtQiVOHGNÕMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWL
E  Y\QDORÎHQpQiNODG\]GÕYRGÕK\JLHQLFNÛFKHNRORJLFNÛFKmLEH]SHmQRVWQtFK
pøi odklízení poškozeného pojištìného majetku nebo jeho zbytkù.
ÔKUDGDY\QDORÎHQÛFK]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕSRGOHStVPHQD DE 
WRKRWRmOiQNXVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\

ÔKUDGD]DFKUDRYDFtFKQiNODGÕNWHUpE\O\Y\QDORÎHQ\QD]iFKUDQX
ÎLYRWDD]GUDYtVHRPH]XMHGRYÛÆH]HVMHGQDQpSRMLVWQpmiVWN\
QHEROLPLWXSRMLVWQpKRSOQQt

=DFKUDRYDFtQiNODG\NWHUpE\O\Y\QDORÎHQ\QD]iNODGStVHPQpKRVRXKODVX
pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.
kOiQHN
Místo pojištìní
Místem pojištìní je místo uvedené v pojistné smlouvì.
Pokud je sjednáno v pojistné smlouvì více míst pojištìní, vztahuje se pojištìní
na všechna tato místa pojištìní.
 3RMLÆWQtVHY]WDKXMHWpÎQDYFLNWHUpE\O\]GÕYRGXEH]SURVWÀHGQKUR]tFt
QHERMLÎQDVWDOpSRMLVWQpXGiORVWLSÀHPtVWQ\]PtVWDSRMLÆWQt]DSÀHGSRNODGXÎHRWpWRVNXWHmQRVWLE\OSRMLVWLWHOLQIRUPRYiQEH]]E\WHmQpKRRGNODGX
4. Pojištìní se vztahuje na pojistné události, které nastanou v místì pojištìní na
území Èeské republiky, není-li v pojistné smlouvì dohodnuto jinak.

E 
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kOiQHN
Pojistná hodnota, pojistná èástka
1.

Pojistná èástka vyjadøuje pojistnou hodnotu pojištìné vìci a je horní hranicí
pojistného plnìní pojistitele za jednu a všechny pojistné události nastalé
v pojistné dobì.
 1HQtOLXMHGQiQRMLQDNVWDQRYtVHSRMLVWQimiVWNDSURMHGQRWOLYpSRORÎN\SRMLÆWQÛFKVWURMÕ3RMLVWQRXmiVWNXVWDQRYtYÎG\QDYODVWQtRGSRYGQRVWSRMLVWQtN
2. Pojištìní lze sjednat na :
D  QRYRXFHQXWMmiVWNXNWHURXMHQXWQRYPtVWSRMLÆWQtY\QDORÎLWQDSRÀt]HQt
nového stroje stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu, vèetnì
GRSUDYQpKRSRSODWNÕFODPRQWiÎQtFKQiNODGÕDM
E  mDVRYRXFHQXWMQRYRXFHQXVQtÎHQRXRmiVWNXRGSRYtGDMtFtPtÀHRSRWÀHEHQt
nebo jiného znehodnocení stroje.
kOiQHN
Podpojištìní
-HOL Y GRE Y]QLNX SRMLVWQp XGiORVWL SRMLVWQi miVWND MHGQRWOLYp SRORÎN\ QLÎÆt QHÎ
její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnìní, které je k výši škody ve
stejném pomìru, jako je pojistná èástka k pojistné hodnotì.
kOiQHN
Výpoèet pojistného
1.
2.

Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných èástek pro jednotlivé pojištìné
SRORÎN\9ÛÆLVD]E\SRMLVWQpKRVWDQRYtSRMLVWLWHO
Vyúètování pojistného je souèástí pojistné smlouvy.

kOiQHN
Pojistné plnìní
1.

Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepøedvídaná vìcná škoda na
pojištìné vìci, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné
plnìní.
2. Bylo-li pojištìné strojní zaøízení poškozeno resp. znièeno, vzniká oprávnìné
osobì právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvì stanoveno jinak, aby jí
pojistitel vyplatil:
D  SÀLSRMLÆWQtQDQRYRXFHQXmiVWNX]DRSUDYXSRÆNR]HQpKRVWURMHUHVSmiVWNX

za poøízení zaøízení stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a výkonu
YGREEH]SURVWÀHGQSÀHGSRMLVWQRXXGiORVWtVQtÎHQRXRFHQXY\XÎLWHOQÛFK
]E\WNÕ SOQQt Y SÀtSDG SRÆNR]HQt RGVWUDRYDQpKR RSUDYRX SÀLWRP QHVPt
pøevýšit plnìní, které by bylo poskytnuto v pøípadì znièení vìci. Zároveò
VH YÆDN XMHGQiYi ÎH SRMLVWQp SOQQt QHSÀHNURmt mDVRYRX FHQX YFL
YGREEH]SURVWÀHGQSÀHGY]QLNHPÆNRG\QHQtOLXMHGQiQRMLQDN
SÀL SRMLÆWQt QD mDVRYRX FHQX miVWNX ]D RSUDYX SRÆNR]HQpKR VWURMH UHVS
èástku za poøízení nového zaøízení stejného nebo srovnatelného druhu,
NYDOLW\DYÛNRQXYGREEH]SURVWÀHGQSÀHGSRMLVWQRXXGiORVWtRYÆHPYÎG\
s odeètením èástky odpovídající míøe opotøebení èi znehodnocení zaøízení
YGREEH]SURVWÀHGQSÀHGSRMLVWQRXXGiORVWtDFHQ\Y\XÎLWHOQÛFK]E\WNÕYH
výpoètu pojistného plnìní bude zohlednìno i pøípadné zhodnocení zaøízení,
NHNWHUpPXGRÆORRSUDYRX3OQQtYSÀtSDGSRÆNR]HQtRGVWUDRYDQpKRRSUDvou pøitom nesmí pøevýšit plnìní, které by bylo poskytnuto v pøípadì znièení
vìci. =iURYHVHXMHGQiYiÎHSRMLVWQpSOQQtYÎiGQpPSÀtSDGQHSÀHNURmtmDVRYRXFHQXYFLYGREEH]SURVWÀHGQSÀHGY]QLNHPÆNRG\
Pojistitel poskytne pojistné plnìní v mìnì Èeské republiky, pokud nerozhodQHRWRPÎHSRVN\WQHQDWXUiOQtSOQQt RSUDYRXQHERYÛPQRXSRÆNR]HQp
YFL 
Pokud opravu poškozeného stroje provádí sám pojištìný, uhradí pojistitel ceQXPDWHULiOXDQiKUDGQtFKGtOÕKRGQRWXSUiFHNWHUiE\ODSÀtPRY\QDORÎHQD
za úèelem jeho opravy, maximálnì však cenu opravy provádìné specializovanou opravnou.
9SÀtSDGSRÆNR]HQtVWURMHMVRXQiNODG\QDGHPRQWiÎDPRQWiÎQiNODG\QD
dopravu do opravny a zpìt, vè. celních poplatkù souèástí poskytovaného
SRMLVWQpKRSOQQtSRX]H]DSÀHGSRNODGXÎHW\WRQiNODG\E\O\]DKUQXW\GR
pojistné èástky.
1iNODG\QDSURYL]RUQtRSUDYXXKUDGtSRMLVWLWHOSRX]HYSÀtSDGÎHW\WRQiroky jsou souèástí celkových nákladù na opravu a nezvyšují celkové pojistné
plnìní pojistitele.
Jakékoliv zvláštní 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 tehG\E\OROLWRYHVPORXYYÛVORYQXMHGQiQRQHERSRNXGSRMHMLFKY\QDORÎHQt
GRÆORNHVQtÎHQtFHONRYpKRSOQQtSRMLVWLWHOH
Tímto pojištìním strojù nejsou kryty náklady na jakékoliv zmìny stroje,
GRSOQQt SRSÀ Y\OHSÆHQt VWURMH QiNODG\ QD ~GUÎEX SÀHGHSVDQp RSUDY\
a kontroly.
3RMLVWLWHO SRVN\WQH SRMLVWQp SOQQt DÎ SR GRNRQmHQt RSUDY\ SRÆNR]HQpKR
VWURMH QHER YÛPQ ]QLmHQpKR VWURMH D SR SÀHGORÎHQt YÆHFK N WRPX ~mHOX
nezbytných dokladù, potvrzujících výši škody.
V pøípadì, kdy míra opotøebení nebo jiného znehodnocení èásti neERFHONXMHGQRWOLYpSRORÎN\SÀHGPWXSRMLÆWQt MHGQRWOLYpKRVWURMH 
SÀHVDKXMH Y GRE Y]QLNX SRMLVWQp XGiORVWL  SRVN\WQH SRMLVWLWHO
SRMLVWQpSOQQtSRX]HYmDVRYpFHQ
Pokud je vìc pojištìna na novou cenu, poskytne pojistitel plnìní ve
VP\VOXRGVWDYFHD WRKRWRmOiQNXSRX]H]DSÀHGSRNODGXÎHSRMLÆtìný provede opravu èi poøízení vìci stejného druhu a kvality do 12
mìsícù od pojistné události; jinak bude poskytnuto plnìní ve smyslu
RGVWE WRKRWRmOiQNX

kOiQHN
Spoluúèast
 9 SRMLVWQp VPORXY PÕÎH EÛW XMHGQiQR ÎH RSUiYQQi RVRED VH SRGtOt QD
SRMLVWQpPSOQQt]NDÎGpSRMLVWQpXGiORVWLSHYQVWDQRYHQRXmiVWNRX GiOH
MHQVSROX~mDVW 
2. Spoluúèast sjednaná ve smlouvì se odeèítá od pojistného plnìní.
3. V pojistné smlouvì lze sjednat jiné formy a výše spoluúèasti pro jednotlivé
SRMLÆWQpSRORÎN\
kOiQHN
3RYLQQRVWLSRMLVWQtNDSRMLÆWQpKRRSUiYQQpRVRE\
1.

Vedle povinností stanovených v èl. 7 obecné èásti pojistných podmínek
8&= MVRXSRYLQQL
D  GRGUÎRYDWYHÆNHUpYÆHREHFQ]iYD]QpSÀHGSLV\]HMPpQDSURIHVQtWHFKQLFNp
a bezpeènostní, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v pojistných podmínkách
a další povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvì èi dokumentech
tvoøících její nedílnou souèást;
E  QHSURGOHQ R]QiPLW SRMLVWLWHOL ]PQX ]SÕVREX QHER GUXKX SRGQLNDWHOVNp
èinnosti.
2. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádìt pøimìøená
RSDWÀHQtNMHMtPXRGYUiFHQtQHERNH]PtUQQtQiVOHGNÕÆNRG\NWHUiMLÎQDVWDOD
DSRGOHPRÎQRVWLVLNWRPXY\ÎiGDWSRN\Q\SRMLVWLWHOHDÀtGLWVHMLPL
3. V rámci pøedcházejících ustanovení tohoto èlánku jsou mj. povinni:
D  SRXÎtYDWSRMLÆWQÛVWURMSRX]HNmLQQRVWHPSURQÎMHWHQWRXUmHQYHVP\VOX
GRNXPHQWDFH SRVN\WRYDQp YÛUREFHP mL GLVWULEXWRUHP QiYRG N REVOX]H
WHFKQLFNpSRGPtQN\SURSURYR]]DÀt]HQtDM 
E  GRGUÎRYDW WHFKQLFNp D GDOÆt QRUP\ D SÀHGSLV\ WÛNDMtFt VH SURYR]X D ~GUÎE\
pojištìného stroje;
F  ]DMLVWLW REVOXKX Àt]HQt QHER RYOiGiQt SRMLÆWQpKR VWURMH RVRERX NWHUi Pi
k této èinnosti patøiènou kvalifikaci èi oprávnìní; pokud nejsou kvalifikace èi
RSUiYQQt YÛVORYQ SRÎDGRYiQ\ SDN RVRERX NWHUi E\OD SURND]DWHOQ SUR
obsluhu, øízení nebo ovládání daného zaøízení zaškolena.
4. V pøípadì vzniku pojistné události jsou dále povinni:
D  QHSURGOHQR]QiPLWSROLFLLY]QLNSRMLVWQpXGiORVWLNWHUiQDVWDOD]DRNROQRVWt
nasvìdèujících spáchání trestného èinu;
E  XmLQLWRSDWÀHQtDE\YVRXYLVORVWLVQtY]QLNOiÆNRGDE\ODFRQHMPHQÆtY\mNDW
VRSUDYRXYFLSRÆNR]HQpÆNRGQRXXGiORVWtQHERRGVWUDRYiQtP]E\WNÕWDNWR
znièené nebo poškozené vìci na písemný pokyn pojistitele, a to nejdéle do
doby 30 dnù od nahlášení škodné události, pokud z bezpeènostních, hygieQLFNÛFKQHERMLQÛFKYiÎQÛFKGÕYRGÕQHQtQXWQRVRSUDYRXQHERRGVWUDRváním zbytkù zaèít neprodlenì èi døíve;
F  SÀHGORÎLWSRMLVWLWHOLVH]QDPSRÆNR]HQÛFKD]QLmHQÛFKYFt
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G  QD SRÎiGiQt SRMLVWLWHOH SÀHGORÎLW ]HMPpQD ~mHWQLFWYt ~mHWQt MHGQRWN\
DNRSLHGDRYÛFKWYU]HQtNMHGQRWOLYÛPGUXKÕPGDQtGOHSUiYQtFKSÀHGSLVÕ
Èeské republiky, pøípadnì cizího státu; v rámci šetøení pojistitele jsou povinni
URYQÎ VWUSW SÀtSDGQp RYÀRYiQt SUDYGLYRVWL D ~SOQRVWL VGOHQÛFK ~GDMÕ
SÀHGORÎHQÛFKGRNODGÕDYFtSURYiGQÛFKXWÀHWtFKRVRE
H  ]DEH]SHmLW YÕmL MLQpPX SUiYR QD QiKUDGX ÆNRG\ MDNRÎ L SUiYR QD SRVWLK
a vypoøádání;
I  XmLQLWRSDWÀHQtDE\QHGRÆORNSURPOmHQtQHER]iQLNXSUiYDQDQiKUDGXÆNRdy nebo jiného obdobného práva, které podle obecnì závazných právních
pøedpisù pøechází na pojistitele.
kOiQHN
Úprava výše pojistného
kORGVW8&=VHGRSOXMHWDNÎHSRMLVWLWHOMHRSUiYQQXSUDYLW
výši pojistného v pøípadech:
kdy dojde ke zmìnì právních pøedpisù majících vliv na plnìní pojistitele nebo na jeho odvodové povinnosti vùèi státu èi jeho organizaèQtPVORÎNiPQHER
 NG\]SRKOHGXSRMLVWQpPDWHPDWLN\GRMGH]MLQÛFKGÕYRGÕNRKURÎHní splnitelnosti závazkù pojistitele nebo
 NG\ GRMGH N UÕVWX LQGH[Õ YÛYRMH FHQ SRMLÆWQÛFK YFt SÀtSDGQ FHQ
SUDFtQDMHMLFKUHSURGXNFLMHÎ]YHÀHMXMHkHVNÛVWDWLVWLFNÛ~ÀDGSRNXG
]DVOHGRYDQpREGREtWHQWRUÕVWmLQtYtFHQHÎ
kOiQHN
Výklad pojmù
Pro úèely pojištìní strojù platí následující výkladová ustanovení:
1. Fyzikální výbuch je zpùsoben zmìnou fyzikálních parametrù nad povolenou mez, která má za následek zvýšení tlaku uvnitø zaøízení na takovou
PtUXÎHGRMGHNGHVWUXNFLWRKRWR]DÀt]HQt QDSÀSDUQtNRWOHWODNRYp]iVREQtN\
D ODKYH V SO\Q\ X]DYÀHQp QiGUÎH D QiGRE\ V KRÀODYÛPL NDSDOLQDPL VSUHMH
SRWUXEtSURGXNWRYRGÕ 
2. Poškozením stroje se rozumí zmìna stavu stroje, kterou lze objektivnì odstraQLW RSUDYRX SÀLmHPÎ QiNODG\ QD WXWR RSUDYX QHSÀHYÛÆt miVWNX RGSRYtGDMtFt
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èasové cenì stroje v dobì bezprostøednì pøed vznikem pojistné události.
Provozuschopný stav je takový stav stroje, ve kterém je tento po úspìšnì
dokonèeném pøejímacím testu a zkušebním provozu schopen plnit urèené
IXQNFH D GRGUÎRYDW KRGQRW\ SDUDPHWUÕ Y PH]tFK VWDQRYHQÛFK WHFKQLFNRX
dokumentací.
4. Pøíslušenstvím stroje jsou pomocná zaøízení, pomocné pøístroje a prostøedky
se strojem spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro èinnost stroMHSRGOHMHKR~mHOX=DSÀtVOXÆHQVWYtVWURMHVHQHSRYDÎXMtGDWDDSURJUDPRYp
vybavení.
5. Soubor vìcí/strojù je tvoøen vìcmi stejné/obdobné povahy/charakteru èi úèeOXSRYDKDFKDUDNWHUmL~mHOYFtGRVRXERUXQiOHÎHMtFtFKPXVtEÛWVSHFLILNRvány v pojistné smlovì . Není-li uvedeno jinak, patøí do souboru všechny vìci
dané povahy/charakteru èi úèelu. Je-li sjednáno pojištìní souboru, vztahuje
se pojištìní i na vìci, které se staly souèástí pojištìného souboru po uzavøení
pojistné smlouvy. Vìci, které pøestaly být souèástí pojištìného souboru, pojištìny nejsou.
 ÔGUÎERX VWURMH VH UR]XPt VRXKUQ mLQQRVWt VPÀXMtFtFK N ]DMLÆWQt WHFKQLFNp
zpùsobilosti, provozuschopnosti, hospodárnosti a bezpeènosti provozu stroje. Tyto èinnosti spoèívají zejména v pravidelných prohlídkách v termínech
doporuèených výrobcem stroje, dále v ošetøování, seøizování, respektování
termínù mazacích plánù a 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 stroje výrobFHPMDNRÎLYÛEDYDSÀHGHSVDQiSUiYQtQRUPRX=DYÛEDYXVWURMHVHSRGREQ
MDNRYSÀtSDGSÀtVOXÆHQVWYtVWURMHQHSRYDÎXMtGDWDDSURJUDPRYpY\EDYHQt
8. Znièením stroje se rozumí zmìna stavu stroje, kterou nelze objektivnì odstraQLWRSUDYRXDVWURMVHSURWRQHPÕÎHSRXÎtYDWNSÕYRGQtPX~mHOX=D]QLmHQt
VWURMHVHURYQÎSRYDÎXMHWDNRYpSRÆNR]HQtNWHUpVLFHO]HRGVWUDQLWRSUDYRX
ale náklady na takovou opravu by pøesáhly èasovou cenu stroje v dobì bezprostøednì pøed pojistnou událostí.
3.

kOiQHN
Úèinnost
Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.1. 2014.
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