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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištŰní podnikatelƲ VPP-P 1/11
5.

ţást I.
SpoleŤná ustanovení

6.

ţlánek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Soukromé pojištűní (dále jen „pojištűní“) upravuje zákon o pojistné
smlouvű a o zműnű souvisejících zákonƳ (dále jen „zákon“). Allianz pojišƩovna, a.s. (dále jen „pojistitel“) vydává podle zákona tyto Všeobecné
pojistné podmínky pro pojištűní podnikatelƳ (dále jen „VPP“).
VPP jsou nedílnou souťástí pojistné smlouvy. Pokud je v nűkterém ustanovení zákona odkaz na pojistnou smlouvu nebo dohodu, platí úprava
uvedená ve VPP stejnű, jako by to byla pojistná smlouva nebo dohoda.
Souťástí pojistné smlouvy jsou i Zvláštní pojistné podmínky pro pojištűní
podnikatelƳ (dále jen „ZPP“) a pơípadnű další doplƔující ustanovení vztahující se k tomuto pojištűní – smluvní ujednání nebo doložky.
Obsahují-li VPP nebo ZPP, pojistná smlouva nebo dohoda v pơípadech,
kdy to zákon pơipouští, odchylnou úpravu od nűkterých ustanovení zákona, platí úprava v nich uvedená. Není-li tato úprava provedena, platí
ustanovení zákona.
Tyto pojistné podmínky platí po celou dobu trvání pojištűní sjednaného
pojistnou smlouvou. Pojistník s nimi musí být pơed uzavơením pojistné
smlouvy prokazatelnű seznámen a nelze je bez jeho souhlasu műnit.
Toto pojištűní je ve smyslu zákona pojištűním škodovým. Jeho úťelem je
náhrada škody vzniklé v dƳsledku pojistné události.
Pojištűní podle tűchto pojistných podmínek mƳže být sjednáno pouze
tehdy, pokud je na nűm pojistný zájem. Pojistným zájmem se rozumí
oprávnűná potơeba ochrany pơed následky nahodilé skuteťnosti vyvolané pojistným nebezpeťím.
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ţlánek 5
Pojistná doba, pojistné období, zánik pojištŰní
1.
2.
3.
4.

ţlánek 2
ţasová a územní pƲsobnost pojištŰní
1.

2.

Pơedpokladem vzniku práva na pojistné plnűní je skuteťnost, že pojistná
událost nastala v dobű trvání pojištűní, pokud není v pojistné smlouvű
dohodnuto jinak.
Pojištűní se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území Ťeské
republiky, nestanoví-li pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.

5.

ţlánek 3
Vznik a zmŰny pojištŰní
1.

2.
3.

Pojištűní vzniká:
a) dnem poťátku pojištűní dohodnutým v pojistné smlouvű, a není-li
tento den dohodnut,
b) dnem následujícím (od 00.00 hod.) po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši; nebylo-li první pojistné uhrazeno v plné výši do
2 műsícƳ po uzavơení pojistné smlouvy, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit. Toto právo mƳže pojistitel uplatnit pouze do
zaplacení prvního pojistného v plné výši. Odstoupením se smlouva
od poťátku ruší.
Pojistná smlouva musí být uzavơena písemnű, jinak je neplatná. Totéž se
týká i zműn pojistné smlouvy.
Bylo-li na základű návrhu pojistitele na uzavơení pojistné smlouvy zaplaceno pojistné ve výši uvedené v návrhu a ve lhƳtű urťené pojistitelem
(neurťil-li lhƳtu, do 1 műsíce od obdržení návrhu pojistníkem), je pojistná smlouva uzavơena dnem zaplacení pojistného.
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ţlánek 4
Pojistné
1.
2.

3.

4.

Pokud pojistné nebylo zaplaceno vťas nebo v dohodnuté výši, má pojistitel právo na náhradu upomínacích výloh ve výši 50 Kť a na úrok z prodlení.
Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nebylo-li v pojistné
smlouvű dohodnuto jinak. Nastala-li pojistná událost, v dƳsledku které
pojištűní zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období,
v nűmž pojistná událost nastala. Jednorázové pojistné náleží v takovém
pơípadű pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo pojištűní sjednáno.
Upravit výši doposud placeného pojistného mƳže pojistitel jen za podmínek uvedených v zákonű, pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvű. Pojistitel je povinen novű stanovenou výši pojistného sdűlit
pojistníkovi nejpozdűji ve lhƳtű 2 műsícƳ pơed splatností pojistného za
pojistné období, ve kterém se má výše pojistného zműnit.
Pokud pojistník se zműnou výše pojistného podle pơedchozího odstavce
nesouhlasí, musí svƳj nesouhlas uplatnit do 1 műsíce ode dne, kdy se
o navrhované zműnű výše pojistného dozvűdűl. V tomto pơípadű pak
pojištűní zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné
zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdűlení
o novű stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.
Pơeplatky pojistného mohou být použity jako pơedplatné pojistného pro
následující pojistné období, nepožádá-li pojistník o jejich vrácení.

Pojistník je povinen platit pojistiteli dohodnuté pojistné. Výše pojistného
je ujednána v pojistné smlouvű.
Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavơení pojistné smlouvy,
jestliže v pojistné smlouvű nebylo dohodnuto, že toto právo vznikne pojistiteli pozdűji. Bűžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období
a jednorázové pojistné dnem poťátku pojištűní.
Bűžné pojistné je kalkulováno pro roťní pojistné období. Pơi sjednání
pololetního, ťtvrtletního nebo műsíťního pojistného období se úťtuje
pơirážka k roťnímu pojistnému ve výši 3 %, 5 % nebo 10 %.
Pojistné je zaplaceno dnem jeho pơipsání na úťet pojistitele nebo pojišƩovacího zprostơedkovatele (pokud je oprávnűn k jeho pơijetí) pơi bezhotovostním placení, anebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišƩovací
zprostơedkovatel, který je oprávnűn k jeho pơijetí, potvrdil pơíjem pojistného v hotovosti.
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12.
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Pojištűní je sjednáno na dobu neurťitou, není-li dohodnuto jinak.
Pojistné období ťiní u pojistných smluv sjednaných na dobu neurťitou
1 rok, není-li dohodnuto jinak.
Pojištűní, které bylo sjednáno na dobu urťitou, zanikne uplynutím doby,
na kterou bylo sjednáno.
Je-li sjednáno pojištűní s bűžným pojistným, zaniká pojištűní výpovűdí
pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období. Výpovűŧ musí být
doruťena alespoƔ 6 týdnƳ pơed uplynutím pojistného období, jinak je
neplatná.
V pơípadű, že není zaplaceno pojistné v plné výši ke dni jeho splatnosti,
mƳže pojistitel zaslat upomínku, ve které stanoví lhƳtu k zaplacení pojistného nebo jeho ťásti. To platí i v pơípadű nezaplacení splátky pojistného nebo její ťásti. Pojištűní zanikne dnem následujícím po marném
uplynutí této lhƳty. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornűní na
zánik pojištűní v pơípadű nezaplacení dlužného pojistného. LhƳtu stanovenou v upomínce lze pơed jejím uplynutím dohodou prodloužit.
Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištűní dohodnout. V této dohodű musí být urťen okamžik zániku pojištűní a dohodnut zpƳsob vzájemného vyrovnání závazkƳ. Dohoda musí být uzavơena písemnű, jinak
je neplatná.
Pojistitel nebo pojistník mohou pojištűní písemnű vypovűdűt do 2 műsícƳ ode dne uzavơení pojistné smlouvy. Dnem doruťení výpovűdi poťíná
bűžet osmidenní výpovűdní lhƳta, jejímž uplynutím pojištűní zanikne.
Pojistitel nebo pojistník mohou písemnű odmítnout akceptovat zműnu pojistné smlouvy do 2 műsícƳ ode dne uzavơení této zműny. Dnem
oznámení o odmítnutí akceptace zműny pojistné smlouvy zanikne pơíslušná zműna smlouvy k datu úťinnosti zműny smlouvy.
Pojistitel nebo pojistník mohou pojištűní písemnű vypovűdűt do 3 műsícƳ ode dne, kdy bylo prokazatelnű doruťeno oznámení o vzniku pojistné
události; dnem doruťení výpovűdi poťíná bűžet výpovűdní lhƳta 1 műsíce, jejímž uplynutím pojištűní zanikne.
Zodpoví-li pojistník nebo pojištűný pơi sjednávání pojistné smlouvy úmyslnű nebo z nedbalosti nepravdivű nebo neúplnű písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištűní, má pojistitel právo od pojistné
smlouvy odstoupit, jestliže pơi pravdivém a úplném zodpovűzení dotazƳ
by pojistnou smlouvu neuzavơel. Toto právo mƳže pojistitel uplatnit do
dvou műsícƳ ode dne, kdy takovou skuteťnost zjistil, jinak právo zanikne.
To platí i v pơípadű zműny pojistné smlouvy.
Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle pơedchozího odstavce, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo
jím zmocnűný zástupce nepravdivű nebo neúplnű zodpovűdűl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištűní.
Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poťátku ruší. Pojistitel
je povinen bez zbyteťného odkladu, nejpozdűji do 30 dnƳ ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se
odeťte to, co již z pojištűní plnil. V pơípadű odstoupení pojistitele se od
zaplaceného pojistného odeťítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištűní ve výši 25 % roťního pojistného; v pơípadű pojistné smlouvy,
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u níž bylo sjednáno jednorázové pojistné, ve výši 25 % jednorázového
pojistného. Pojistník nebo pojištűný, který není souťasnű pojistníkem, je
ve stejné lhƳtű jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit ťástku vyplaceného pojistného plnűní, která pơesahuje výši zaplaceného pojistného.
Pojistitel mƳže odmítnout poskytnout plnűní z pojistné smlouvy, jestliže:
a) pơíťinou pojistné události byla skuteťnost, o které se dozvűdűl až po
vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pơi sjednávání pojištűní nebo jeho zműnű v dƳsledku úmyslnű nebo z nedbalosti nepravdivű nebo neúplnű zodpovűzených písemných dotazƳ, a jestliže by
pơi znalosti této skuteťnosti v dobű uzavơení pojistné smlouvy tuto
smlouvu neuzavơel, nebo ji uzavơel za jiných podmínek,
b) oprávnűná osoba uvede pơi uplatƔování práva na plnűní z pojištűní
vűdomű nepravdivé nebo hrubű zkreslené údaje týkající se rozsahu
pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlťí. Dnem doruťení oznámení o odmítnutí pojistného plnűní pojištűní
zanikne.
Pojištűní zaniká smrtí pojištűné fyzické osoby nebo dnem, kdy došlo
k zániku pojištűné právnické osoby bez právního nástupce, nestanoví-li
pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.
Pojištűní, které se vztahuje k vlastnictví vűci nebo jiného majetku, zaniká
zműnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví vűci nebo jiného majetku, nestanoví-li pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.
Nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví vkladem do katastru nemovitostí, zaniká pojištűní dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení
vkladu vlastnického práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí, nestanoví-li pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.
Odchylnű od odst. 15. a 16. tohoto ťlánku pojištűní, které se vztahuje
k nemovitosti, kde vzniklo spoleťenství vlastníkƳ jednotek, nezaniká
zműnou spoluvlastnictví nemovitosti, resp. vlastnictví bytové jednotky.

ţlánek 8
ZachraƓovací náklady
1.

2.

3.

4.
5.

6.

ţlánek 6
PƠerušení pojištŰní
1.
2.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Pojistník, pojištűný, popơ. jiná osoba mají proti pojistiteli právo na náhradu úťelnű vynaložených nákladƳ, které:
a) vynaložili na odvrácení vzniku bezprostơednű hrozící pojistné události,
b) vynaložili na zmírnűní následkƳ již nastalé pojistné události,
c) byli povinni vynaložit z hygienických, ekologických ťi bezpeťnostních dƳvodƳ pơi odklízení poškozeného pojištűného majetku nebo
jeho zbytkƳ.
Náklady uvedené v pơedchozím odstavci vynaložené na záchranu života
nebo zdraví osob uhradí pojistitel maximálnű do výše 30 % horní hranice
pojistného plnűní z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvű. Ostatní náklady uvedené v pơedchozím odstavci uhradí pojistitel
maximálnű do výše 5 % horní hranice pojistného plnűní z jedné pojistné
události sjednané v pojistné smlouvű. ZachraƔovací náklady, které byly
vynaloženy se souhlasem pojistitele a k nimž by jinak osoby uvedené
v pơedchozím odstavci nebyly povinny, uhradí pojistitel bez omezení.
Pojistitel není povinen uhradit náklady uvedené v pơedchozích odstavcích vynaložené Policií ŤR, Hasiťským záchranným sborem nebo jinými
subjekty, které jsou povinny tyto náklady vynaložit ve veơejném zájmu
na základű zvláštních právních pơedpisƳ (napơ. zákon o integrovaném
záchranném systému).
Ustanovení tohoto ťlánku se nevztahuje na škodní události, jejichž pơíťinou byly okolnosti uvedené v ťl. 24, 31 a 37 VPP.
Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetơení
vűci nebo na plnűní zákonné povinnosti pơedcházet škodám, kromű nákladƳ podle odst. 1., písm. a) tohoto ťlánku.
Pojistnou ťástku nebo limit pojistného plnűní nelze snížit o výši zachraƔovacích nákladƳ a o výši náhrady škody.

ţlánek 9
Práva a povinnosti úŤastníkƲ pojištŰní

Ustanovení zákona o pơerušení pojištűní pơi nezaplacení pojistného do
2 műsícƳ ode dne jeho splatnosti se na toto pojištűní nevztahuje.
V pojistné smlouvű lze dohodnout podmínky, za kterých bude pojištűní
pơerušeno.
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ţlánek 7
Pojistné plnŰní
1.

Pojistitel je oprávnűn zapoťíst proti pojistnému plnűní dlužné ťástky pojistného a jiné splatné pohledávky z pojištűní.

2.

Pojistitel poskytne pojistné plnűní z jedné pojistné události maximálnű
do výše horní hranice pojistného plnűní, která je stanovena v pojistné
smlouvű pojistnou ťástkou nebo roťním limitem pojistného plnűní.
Všechny pojistné události vzniklé z jediné pơíťiny se považují za jednu
pojistnou událost. Za jednu pojistnou událost se dále považují všechny
pojistné události vzniklé z více pơíťin stejného druhu, pokud mezi nimi
existuje místní, ťasová nebo jiná pơímá souvislost.
V pơípadű pojištűní movitých vűcí a nemovitostí se za jednu pojistnou
událost zpƳsobenou v dƳsledku základních pojistných nebezpeťí (ťl. 8
ZPP) považují všechny škodní události, resp. série škodních událostí,
vzniklé v dƳsledku jedné pơíťiny bűhem 72 hodin. Za poťátek ťasové
lhƳty 72 hodin je považován okamžik, kdy došlo k prvnímu poškození
pojištűného majetku ve smyslu sjednaného pojištűní. Za pojistnou událost nebudou považovány škodní události vzniklé pơed datem poťátku
pojištűní, resp. po datu zániku pojištűní.
Pojistné plnűní je splatné v Ťeské republice v ťeské műnű, není-li dohodnuto jinak.
V pojistné smlouvű lze dohodnout spoluúťast. Spoluúťastí se rozumí
ťástka, kterou se oprávnűná osoba podílí na úhradű vzniklé škody z každé pojistné události a kterou pojistitel odeťte od pơiznaného pojistného
plnűní. Pokud výše škody nepơesahuje výši sjednané spoluúťasti, pojistné plnűní se neposkytuje.
Pojistné plnűní je splatné do 15 dnƳ po skonťení šetơení. Šetơení je
skonťeno, jakmile pojistitel sdűlí jeho výsledky oprávnűné osobű. Pokud
oprávnűná osoba postoupí pojistné plnűní jako pohledávku jinému nebo
toto pojistné plnűní zastaví nebo jinak zajistí ve prospűch jiného pơed
skonťením šetơení, není pojistitel tímto jednáním oprávnűné osoby vázán.
Pojistitel je povinen ukonťit šetơení do 3 műsícƳ po tom, co mu byla pojistná událost písemnű oznámena. Tuto lhƳtu lze dohodou prodloužit.
NemƳže-li ukonťit šetơení ve lhƳtű podle vűty prvé, je pojistitel povinen
sdűlit osobű, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnűní, dƳvody, pro které nelze šetơení ukonťit, a poskytnout jí na její žádost
pơiműơenou zálohu. LhƳta uvedená v první vűtű nebűží, je-li šetơení znemožnűno nebo ztíženo z viny oprávnűné osoby, pojistníka nebo pojištűného.

3.

4.

5.

6.
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Pojistník a pojištűný jsou povinni pravdivű a úplnű odpovűdűt na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištűní. To platí
i v pơípadű, že jde o zműnu pojistné smlouvy.
Stejnou povinnost jako v odst. 1. má pojistitel vƳťi pojistníkovi a pojištűnému. Jménem pojistitele mƳže tuto povinnost plnit též pojišƩovací
zprostơedkovatel, je-li k tomu pojistitelem zmocnűn.
Pojistník a pojištűný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbyteťného odkladu každou zműnu ve skuteťnostech, na které byli tázáni pơi uzavírání
nebo zműnű pojistné smlouvy.
V pơípadű pojištűní cizího rizika je pojistník povinen seznámit pojištűného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištűní jeho pojistného
rizika.
Pojistník a pojištűný jsou povinni:
a) umožnit pojistiteli kdykoliv nahlédnutí do veškerých úťetních a jiných dokladƳ a provedení veškerých potơebných šetơení, vťetnű prohlídky místa pojištűní, pokud je to nutné ke zjištűní nebo provűơení
skuteťností rozhodných pro stanovení výše pojistného,
b) dbát, aby pojistná událost nenastala, a postupovat v souladu s pokyny pojistitele vydanými k odvrácení nebo zmenšení nebezpeťí vzniku pojistné události.
Pojištűný nebo oprávnűná osoba jsou povinni:
a) bez zbyteťného odkladu pojistiteli prokazatelnű oznámit, že nastala
pojistná událost, podat pravdivé vysvűtlení o vzniku a rozsahu následkƳ této události, vyťíslit nároky na plnűní,
b) bez zbyteťného odkladu pơedložit doklady potơebné ke zjištűní okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnűní a jeho výše, které
si pojistitel vyžádá, a umožnit pojistiteli poơízení kopií tűchto dokladƳ,
c) provést veškerá možná opatơení k zabránűní zvűtšení rozsahu následkƳ pojistné události, podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny
pojistitele a postupovat v souladu s nimi,
d) umožnit pojistiteli provedení potơebných šetơení, poskytnout pojistiteli souťinnost potơebnou ke zjištűní pơíťin a výše škody a postupovat zpƳsobem stanoveným v pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvű,
e) vyťkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo
s odstraƔováním majetku takto zniťeného na pokyn pojistitele, nejdéle však 3 műsíce po oznámení pojistné události, pokud není nezbytné z bezpeťnostních, hygienických, ekologických nebo jiných
závažných dƳvodƳ zaťít s opravou majetku nebo s odstranűním jeho
zbytkƳ dơíve,

7.

8.

9.

10.

f) bez zbyteťného odkladu oznámit orgánƳm ťinným v trestním ơízení
pojistnou událost, která nastala za okolností nasvűdťujících spáchání
trestného ťinu.
Pojistitel je povinen po oznámení pojistné události, se kterou je spojen
požadavek na plnűní z pojištűní, bez zbyteťného odkladu zahájit šetơení
nutné ke zjištűní rozsahu jeho povinnosti plnit.
Pokud byly náklady šetơení vynaložené pojistitelem vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností oprávnűné osoby, pojištűného nebo pojistníka, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, pơiműơenou náhradu.
Pojistník a pojištűný jsou povinni oznámit pojistiteli, že bylo uzavơeno
další pojištűní stejného rizika u jiného pojistitele pro stejné období, sdűlit
obchodní Òrmu (název) tohoto jiného pojistitele a výši pojistné ťástky
nebo limitu pojistného plnűní.
Pojistník a pojištűný jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající ze zákona, pojistných podmínek nebo pojistné smlouvy.

3.

4.

5.

ţlánek 10
PojištŰní cizího pojistného rizika
1.
2.

3.
4.

ţlánek 13
PƠechod práv na pojistitele

Pojistník je povinen seznámit pojištűného s obsahem pojistné smlouvy
týkající se jeho pojistného rizika.
Právo na pojistné plnűní mƳže pojistník uplatnit pouze tehdy, prokáže-li
splnűní povinnosti podle pơedchozího odstavce a jestliže prokáže, že mu
byl k pơijetí pojistného plnűní dán souhlas pojištűného, popơípadű zákonného zástupce pojištűného, není-li zákonným zástupcem pojistník sám.
Nebude-li pojistníkem prokázáno splnűní podmínek podle pơedchozího
odstavce, mƳže uplatnit právo na pojistné plnűní pojištűný.
Zemơe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal
pojištűní cizího pojistného rizika, vstupuje pojištűný do pojištűní na místo pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemơel nebo zanikl bez právního
nástupce.

1.

2.

3.

ţlánek 11
ZmŰny pojistného rizika
1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.

Pojistník (v pơípadű pojištűní cizího rizika pojištűný) je povinen bez zbyteťného odkladu oznámit pojistiteli zműnu nebo zánik pojistného rizika.
Zműnou pojistného rizika se rozumí jeho podstatné zvýšení nebo snížení (napơ. v dƳsledku zműny ve zpƳsobu užívání pojištűné vűci, zműny
úrovnű zabezpeťení, zműny místa pojištűní atd.).
Jestliže se v pojistné dobű pojistné riziko podstatnű sníží, je pojistitel povinen úműrnű tomuto snížení snížit pojistné, a to s úťinností ode dne,
kdy se o snížení rizika dozvűdűl.
Jestliže se v dobű trvání pojištűní pojistné riziko podstatnű zvýší tak, že
pokud by v tomto rozsahu existovalo již pơi uzavírání pojistné smlouvy,
pojistitel by smlouvu uzavơel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo
do 1 műsíce ode dne, kdy se dozvűdűl o zvýšení pojistného rizika, navrhnout zműnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo.
Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádơit do 1 műsíce ode dne
jeho doruťení, není-li v návrhu pojistitele stanovena lhƳta delší.
Nesouhlasí-li pojistník s návrhem na zműnu pojistné smlouvy nebo
nevyjádơí-li se k této zműnű ve lhƳtű podle pơedchozího odstavce, má
pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovűdűt, a to ve lhƳtű 2 műsícƳ
ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se zműnou pojistné smlouvy,
nebo ode dne, kdy uplynula lhƳta pro vyjádơení pojistníka. V takovém
pơípadű pojištűní zanikne uplynutím 8 dnƳ ode dne doruťení výpovűdi
pojistníkovi.
Jestliže se v dobű trvání pojištűní pojistné riziko podstatnű zvýší tak, že
pokud by v tomto rozsahu existovalo již pơi uzavírání pojistné smlouvy,
pojistitel by za tűchto podmínek pojistnou smlouvu neuzavơel, má právo
pojistnou smlouvu vypovűdűt, a to ve lhƳtű 1 műsíce ode dne, kdy se dozvűdűl o zvýšení pojistného rizika. V takovém pơípadű pojištűní zanikne
uplynutím 8 dnƳ ode dne doruťení výpovűdi pojistníkovi.
Jestliže pojistitel ve stanovené lhƳtű pojistnou smlouvu nevypovűdűl
a ani nepơedložil návrh na její zműnu, trvá pojištűní za dosavadních podmínek.

5.

6.

7.

2.

Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávnűné osobű, pojištűnému nebo osobű, která vynaložila zachraƔovací
náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo,
pơechází výplatou plnűní toto právo na pojistitele, a to až do výše ťástek
vyplacených pojistitelem.
Na pojistitele nepơecházejí práva uvedená v odst. 1. tohoto ťlánku proti
osobám, které s osobami uvedenými v pơedchozím odstavci žijí ve spoleťné domácnosti nebo které jsou na nű odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby zpƳsobily pojistnou událost úmyslnű.
Osoby uvedené v odst. 1. tohoto ťlánku jsou povinny postupovat tak, aby
pojistitel mohl vƳťi jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné
obdobné právo, které jim v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo.
Osoby uvedené v odst. 1. tohoto ťlánku jsou povinny odevzdat pojistiteli
bez zbyteťného odkladu veškeré doklady potơebné k uplatnűní práva
pơecházejícího na pojistitele.
Vzdaly-li se osoby uvedené v odst. 1. tohoto ťlánku svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo vťas neuplatnily nebo jinak zmaơily pơechod svých nárokƳ na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnűní snížit až do výše ťástek, které by jinak mohl
získat.
Projeví-li se následky jednání uvedeného v pơedchozím odstavci až po
výplatű pojistného plnűní, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného
pojistného plnűní až do výše ťástek, které by jinak mohl získat.
Pohledávky z pojištűní nelze bez souhlasu pojistitele postoupit, zastavit
ťi jakkoliv s nimi nakládat.

ţlánek 14
DoruŤování
1.

2.

ţlánek 12
Následky porušení povinností
1.

vliv na vznik pojistné události, její prƳbűh, na zvűtšení rozsahu jejích následkƳ nebo na zjištűní nebo urťení výše pojistného plnűní, mƳže pojistitel pojistné plnűní snížit úműrnű tomu, jaký vliv műlo toto porušení na
rozsah jeho povinnosti plnit, nestanoví-li zákon jinak.
Ke snížení pojistného plnűní z dƳvodƳ uvedených v pơedchozím odstavci pơistoupí pojistitel vždy, pokud byly vznik nebo zvűtšení rozsahu
následkƳ pojistné události zavinűny hrubou nedbalostí osob uvedených
v ťl. 24, odst. 1., písm. a), ťlánku 31, odst. 1., písm. a) nebo ťlánku 37,
odst. 1., písm. a) VPP.
V pơípadech, kdy zákon nepơipouští snížení pojistného plnűní, má pojistitel právo na náhradu vyplacených ťástek vƳťi osobű, která povinnost porušila, ve stejném rozsahu, v jakém by jinak byl oprávnűn pojistné plnűní
snížit.
V pơípadű, že nebyla splnűna povinnost oznámit zvýšení pojistného
rizika a pojistitel na základű svého zjištűní pojistnou smlouvu vypovűdűl, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo
k zániku pojištűní. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto pơípadű
celé.

3.

Porušil-li pơi sjednávání pojištűní nebo pơi zműnű pojistné smlouvy pojistník nebo pojištűný nűkterou z povinností uvedených v zákonű, pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvű a bylo-li v dƳsledku toho stanoveno nižší pojistné, mƳže pojistitel pojistné plnűní pơiműơenű snížit.
Pơiműơeným snížením pojistného plnűní se rozumí snížení o rozdíl mezi
pojistným, které bylo placeno, a pojistným, které műlo být placeno, kdyby povinnost nebyla porušena, vťetnű úrokƳ z prodlení.
Pokud műlo porušení povinností uvedených v zákonű, pojistných podmínkách (zejména v ťl. 9, odst. 6 VPP) nebo pojistné smlouvű podstatný
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Pro úťely tohoto pojištűní se zásilkou rozumí každá písemnost nebo
penűžní ťástka, které zasílá pojistitel pojistníkovi, pojištűnému a oprávnűným osobám a pojistník, pojištűný nebo oprávnűné osoby pojistiteli.
Pojistníkovi zasílá pojistitel zásilku na poslední známou adresu, pojištűnému a oprávnűným osobám na tu adresu, kterou pojistiteli písemnű
sdűlili. Pojistník je povinen pojistiteli sdűlit každou zműnu adresy pro
doruťování zásilek. Penűžní ťástky mohou být zasílány pojistitelem na
úťet, který pojistník, pojištűný nebo oprávnűná osoba pojistiteli prokazatelnű sdűlili. Pojistník, pojištűný a oprávnűné osoby zasílají písemnosti
do sídla pojistitele a penűžní ťástky na úťty pojistitele, které jim sdűlí.
Zasílání zásilek se provádí prostơednictvím držitele poštovní licence, ale
lze je doruťovat i osobnű. Penűžní ťástky lze zasílat prostơednictvím penűžních ústavƳ.
Písemnost urťená pojistiteli je doruťena dnem, kdy pojistitel potvrdí její
pơevzetí. Penűžní ťástka urťená pojistiteli, je doruťena dnem pơipsání
této ťástky na jeho úťet nebo dnem, kdy bylo její pơijetí v hotovosti pojistitelem potvrzeno. Písemnost nebo penűžní ťástka urťená pojistiteli
se považuje za doruťenou dnem potvrzení jejího pơevzetí pojišƩovacím
zprostơedkovatelem, pokud je pojistitelem zmocnűn k jejímu pơevzetí.
Písemnost pojistitele urťená pojistníkovi, pojištűnému nebo oprávnűné
osobű (dále jen „adresát“) se považuje za doruťenou dnem jejího pơevzetí adresátem nebo dnem, kdy adresát pơevzetí písemnosti odepơel.
Nebyl-li adresát zastižen, je písemnost doruťovaná prostơednictvím
držitele poštovní licence uložena u držitele poštovní licence, který adresáta vyzve, aby si ji vyzvedl. Písemnost se považuje za doruťenou dnem,
kdy byla uložena, i když se adresát o jejím uložení nedozvűdűl, nebo
dnem, kdy byla vrácena pojistiteli jako nedoruťitelná pro zműnu adresy,
kterou adresát pojistiteli neoznámil; to neplatí, pokud adresát prokáže,

4.

5.

7.

Jednorázové pojistné – pojistné stanovené na celou dobu, na kterou
bylo pojištűní sjednáno.
8.
Jiná majetková škoda – jakákoliv škoda vzniklá jinak než usmrcením,
na zdraví nebo na vűci. Rozlišujeme dvű kategorie jiné majetkové škody:
8.1. Jiná majetková škoda, která vyplývá ze škod usmrcením, na zdraví nebo
na vűci, zejména ztráta na výdűlku a ušlý zisk (tzv. následná škoda).
8.2. Jiná majetková škoda, která nevyplývá ze škod usmrcením, na zdraví
nebo na vűci (tzv. ťistá Ònanťní škoda).
9.
NátŰrové hmoty obsahující olovo (resp. odpovűdnost za škodu zpƳsobenou takovými hmotami) – odpovűdnost za škodu zpƳsobenou
požitím, vdechnutím nebo vstơebáním olova v jakékoliv formű a dále
odpovűdnost za škodu zpƳsobenou z dƳvodu pơítomnosti olova v nemovitostech.
10. Nemovitost – pozemky a stavby nebo jejich ťásti spojené se zemí pevným základem. Pronajatá nemovitost nebo její ťást – nemovitost nebo
její ťást užívaná na základű nájemní smlouvy v rozsahu v této smlouvű
uvedeném.
11. OprávnŰná osoba – osoba, které v dƳsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnűní.
12. Osoba blízká – pơíbuzný v ơadű pơímé, sourozenec a manžel; jiné osoby
v poműru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobű navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpűla jedna z nich, druhá dƳvodnű
pociƩovala jako újmu vlastní.
13. Poddolování – lidská ťinnost spoťívající v hloubení podzemních štol,
šachet, tunelƳ a obdobných podzemních staveb.
14. Pojistitel – Allianz pojišƩovna, a. s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00
Praha 8, Ťeská republika, IŤ 47115971.
15. Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištűní sjednáno.
16. Pojistné – úplata za pojištűní, kterou je povinen pojistiteli platit pojistník.
17. Pojistné nebezpeŤí – možná pơíťina vzniku pojistné události.
18. Pojistné období – ťasové období dohodnuté v pojistné smlouvű, za které se platí pojistné.
19. Pojistné riziko – míra pravdűpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpeťím.
20. Pojistník – osoba, která s pojistitelem uzavơela pojistnou smlouvu a která je podle této smlouvy povinna platit pojistné.
21. Pojistný rok – doba od výroťního dne poťátku pojištűní do následujícího
výroťního dne poťátku pojištűní.
22. PojištŰná Ťinnost – výrobní, obchodní ťinnost a poskytování služeb uvedené v pojistné smlouvű za pơedpokladu, že pojištűný je k výkonu této
ťinnosti oprávnűn podle právních pơedpisƳ.
23. PojištŰní cizího pojistného rizika – pojištűní, které uzavírá pojistník na
pojistné riziko pojištűného, který je osobou odlišnou od pojistníka.
24. PojištŰný – osoba, na jejíž majetek nebo odpovűdnost za škodu se pojištűní vztahuje.
25. Pojišƨovací zprostƠedkovatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí odbornou ťinnost sműơující k uzavírání pojistných smluv a k provádűní dalších ťinností s tím souvisejících; postavení pojišƩovacích zprostơedkovatelƳ, jejich práva a povinnosti upravuje zákon o pojišƩovacích
zprostơedkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.
26. RoŤní limit pojistného plnŰní – pojistné plnűní pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.
27. Sesedání pƲdy – klesání zemského povrchu sműrem do stơedu zemű
v dƳsledku pƳsobení pơírodních sil nebo lidské ťinnosti.
28. Sesuv – pohyb hornin nebo zemin, ke kterému dochází pƳsobením
zemské tíže nebo lidské ťinnosti pơi porušení podmínek statické rovnováhy svahu.
29. SpoluúŤast – ťástka dohodnutá mezi pojistníkem a pojistitelem v pojistné smlouvű; uvádí se v procentech z pojistného plnűní nebo absolutní
hodnotou, pơípadnű kombinací tűchto veliťin; spoluúťast se odeťítá od
pojistného plnűní pơi každé pojistné události.
30. Škoda na vŰci – poškození nebo zniťení vűci.
31. Škoda na zdraví – tűlesné poškození osoby.
32. Škodní událost – skuteťnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být
dƳvodem vzniku práva na pojistné plnűní.
33. Škody na životním prostƠedí – poškození životního prostơedí ťi jeho složek (napơ. kontaminace pƳdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismƳ - Óóry a fauny). Za škodu zpƳsobenou zneťištűním životního prostơedí se považuje i následná škoda, která vznikla
v pơíťinné souvislosti se zneťištűním životního prostơedí (napơ. úhyn ryb
a zvíơat v dƳsledku kontaminace vod, zniťení úrody plodin v dƳsledku
kontaminace pƳdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoơení, zneťištűní ťi jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostơedí.
34. Uvedení na trh – okamžik, kdy je pơedműtný výrobek na trhu poprvé
úplatnű nebo bezúplatnű pơedán nebo nabídnut k pơedání za úťelem

že nemohl vyzvednout písemnost nebo oznámit pojistiteli zműnu adresy z dƳvodu hospitalizace, lázeƔského pobytu, pobytu v cizinű nebo
z jiných závažných dƳvodƳ. Penűžní ťástka urťená adresátovi pơi bezhotovostním placení je doruťena dnem jejího pơipsání na úťet adresáta
a pơi platbű prostơednictvím držitele poštovní licence jejím pơedáním
držiteli poštovní licence.
Doruťování podle odst. 2. a 3. tohoto ťlánku se týká zásilek zasílaných
na dodejku nebo formou dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost
zasílaná prostơednictvím držitele poštovní licence obyťejnou zásilkou
nebo doporuťeným psaním se považuje za doruťenou jen tehdy, prokáže-li její doruťení odesílatel nebo potvrdí-li toto doruťení ten, komu byla
urťena.
Zasílání písemností provádűné telegraÒcky, dálnopisem (faxem) nebo
elektronickými prostơedky s úťinky doruťení podle odst. 2. a první vűty
odst. 3. je možné buŧ na základű dohody úťastníkƳ pojištűní o zpƳsobu
zasílání písemností a potvrzování jejich pơijetí, anebo pokud doruťení
adresát nepochybným zpƳsobem potvrdí.

ţlánek 15
OprávnŰní k pƠedávání informací
Pojistitel je oprávnűn pơedat informace týkající se tohoto pojištűní do informaťních systémƳ Ťeské asociace pojišƩoven (dále jen „ŤAP”) s tím, že tyto
informace mohou být poskytnuty kterémukoliv ťlenu ŤAP, který je uživatelem
nűkterého z tűchto systémƳ. Úťelem informaťních systémƳ je zjišƩovat, shromažŧovat, zpracovávat, uchovávat a ťlenƳm ŤAP poskytovat informace o klientech s cílem jejich ochrany a ochrany pojistitelƳ. Informaťní systémy slouží
také k úťelƳm evidence a statistiky.

ţlánek 16
Rozhodné právo, soudní pƠíslušnost
Pojištűní sjednané na základű pojistné smlouvy, jejíž souťástí jsou tyto pojistné
podmínky, se ơídí právním ơádem Ťeské republiky a pro ơešení sporƳ vzniklých
pơi tomto pojištűní jsou pơíslušné soudy Ťeské republiky. Toto platí rovnűž pro
pojistná rizika v zahraniťí, pokud právní pơedpisy státu, kde je pojistné riziko
umístűno, nestanoví použití svých pơedpisƳ.

ţlánek 17
Vymezení pojmƲ
Pro úťely pojištűní sjednaného podle tűchto pojistných podmínek platí tento
výklad pojmƳ:
1.
Azbest (resp. odpovűdnost za škodu zpƳsobenou azbestem) – odpovűdnost vznikající z tűžby, zpracování, výroby, distribuce a/nebo odstranűní azbestu a/nebo výrobkƳ nebo materiálƳ vyrobených zcela, pơevážnű nebo zťásti z azbestu a dále odpovűdnost vznikající z použití nebo
využití výrobkƳ nebo materiálƳ vyrobených zcela, pơevážnű nebo zťásti
z azbestu nebo obsahujících azbest.
2.
BŰžné pojistné – pojistné stanovené za pojistné období.
3.
Celkový sjednaný limit pojistného plnŰní pojištŰní odpovŰdnosti –
dvojnásobek horní hranice pojistného plnűní.
4.
Ekologická újma – nepơíznivá műơitelná zműna pơírodního zdroje nebo
műơitelné zhoršení jeho funkcí, která se mƳže projevit pơímo nebo nepơímo, jedná se o zműnu na:
a) chránűných druzích volnű žijících živoťichƳ ťi planű rostoucích rostlin nebo pơírodních stanovištích, která má závažné nepơíznivé úťinky
na dosahování nebo udržování pơíznivého stavu ochrany takových
druhƳ nebo stanovišƩ,
b) podzemních nebo povrchových vodách vťetnű pơírodních léťivých
zdrojƳ a zdrojƳ pơírodních minerálních vod, která má závažný nepơíznivý úťinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody
nebo na její ekologický potenciál,
c) pƳdű zneťištűním, jež pơedstavuje závažné riziko nepơíznivého vlivu
na lidské zdraví v dƳsledku pơímého nebo nepơímého zavedení látek, pơípravkƳ, organismƳ nebo mikroorganismƳ na zemský povrch
nebo pod nűj.
5.
Hrubá nedbalost – takové zanedbání nutné opatrnosti a obezơetnosti,
porušení právních pơedpisƳ nebo pơedpisƳ vydaných na základű nich,
anebo smluvnű pơevzatých povinností, jehož dƳsledkem byl vznik škody
nebo zvűtšení jejích následkƳ (napơ. porušení protipožárních pơedpisƳ,
závažné porušení technologických pravidel, závažné porušení pravidel
silniťního provozu, ťinnost pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek apod.); hrubou nedbalostí je vždy takové jednání, které bylo pơíťinou vzniku škodní události a pro které byla osoba uvedená v ťl. 24, odst.
1., písm. a) a b), ťl. 31, odst. 1., písm. a) a b) nebo ťl. 37, odst. 1., písm. a)
VPP pravomocnű odsouzena pro nedbalostní trestný ťin.
6.
Hygienické, ekologické Ťi bezpeŤnostní dƲvody – rozhodnutí pơíslušného orgánu státní správy, jehož dƳsledkem bylo odklizení poškozeného pojištűného majetku nebo jeho zbytkƳ.
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35.

36.
37.

38.

distribuce nebo používání nebo kdy jsou k nűmu poprvé pơevedena
vlastnická práva.
Výrobek – jakákoli movitá nebo nemovitá vűc, která byla vyrobena za
úťelem uvedení na trh; za odpovűdnost za škodu zpƳsobenou vadou
výrobku se pro úťely tűchto pojistných podmínek považuje i odpovűdnost za škodu zpƳsobenou vadou vykonané práce po jejím pơedání; výrobkem nejsou výsledky duševní tvƳrťí ťinnosti a jiné obdobné ťinnosti, jako napơ. projekty, posudky všeho druhu, audity, software, graÒcká
úprava textu apod.
VýroŤní den poŤátku pojištŰní – den, který se ťíslem dne v műsíci a pojmenováním műsíce shoduje se dnem poťátku pojištűní.
Základ pro výpoŤet pojistného pro pojištŰní odpovŰdnosti za škodu
– roťní pơíjmy pojištűného z pojištűné ťinnosti, které jsou pơedműtem
danű z pơíjmu (pokud pro stanovení výše pojistného není pojistitelem
urťen jiný údaj). Roťními pơíjmy se rozumí veškeré pơíjmy z pojištűné
ťinnosti pơed odeťtením výdajƳ. Rozhodující jsou údaje uvedené v aktuálnű podaném daƔovém pơiznání.
ZamŰstnanec – každá fyzická osoba, kterou pojištűný použil k ťinnosti,
na niž se vztahuje toto pojištűní, a to na základű právního vztahu vyplývajícího z pracovnűprávních pơedpisƳ.

8.

9.

10.

ţlánek 22
Valorizace pojistné Ťástky a pojistného

ţást II.
PojištŰní vŰcí movitých a nemovitostí

Dojde-li bűhem trvání pojištűní ke zvýšení indexu cen investiťních nákladƳ
nebo spotơebitelských cen, zvýší se pro následující pojistné období stejným
procentem i pojistná ťástka a pojistné, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.

ţlánek 18
PƠedmŰt pojištŰní

ţlánek 23
Pojistné plnŰní, podpojištŰní
1.

Pơedműtem pojištűní jsou vűci movité a nemovitosti, které jsou jednotlivű urťeny v pojistné smlouvű nebo jsou souťástí ve smlouvű vymezeného souboru
vűcí, pơípadnű jiný majetek uvedený v pojistné smlouvű (dále jen „pojištűný
majetek“).

2.

ţlánek 19
Místo pojištŰní
1.
2.

Místem pojištűní je budova, pozemek nebo prostory uvedené v pojistné
smlouvű.
Pojištűní se vztahuje na pojištűný majetek nacházející se v místű pojištűní. Pojištűní se vztahuje i na pojištűný majetek, který byl z dƳvodu bezprostơednű hrozící nebo již nastalé pojistné události pơemístűn z místa
pojištűní. Ustanovení ťl. 2, odst. 2. VPP tím není dotťeno.

3.

ţlánek 20
Pojistná událost
1.

2.

4.

Pojistnou událostí je vznik škody na pojištűném majetku v souvislosti
s nahodilou skuteťností, s nímž je podle pojistných podmínek a pojistné
smlouvy spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnűní.
Pojištűní je možno sjednat pro pojistná nebezpeťí (skupiny pojistných
nebezpeťí) uvedená v ZPP. Pojistitel poskytne pojistné plnűní pouze
v pơípadű, že škoda na pojištűném majetku vznikla v dƳsledku pojistného nebezpeťí, pro nűž je v pojistné smlouvű pojištűní výslovnű sjednáno.

5.

6.

ţlánek 21
Pojistná Ťástka, limit pojistného plnŰní
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

pojistné události. Pojistnou hodnotou ostatních cenných papírƳ je jejich
tržní cena. Pojistnou hodnotou disponibilních dokladƳ (vkladních knížek
apod.) je hodnota jejich aktiv ke dni vzniku pojistné události.
Pơevyšuje-li pojistná ťástka pojistnou hodnotu pojištűného majetku
(pơepojištűní), mƳže pojistník nebo pojistitel navrhnout, aby byla pojistná ťástka snížena pơi souťasném poműrném snížení pojistného pro
další pojistné období, následující po této zműnű. Pokud návrh na snížení pojistné ťástky nebude pojistitelem pơijat ve lhƳtű 1 műsíce ode dne
jeho obdržení, zaniká pojištűní uplynutím posledního dne této lhƳty.
Nelze-li urťit pojistnou hodnotu, nebo dohodnou-li se na tom pojistník
a pojistitel, stanoví se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnűní
z jedné a ze všech pojistných událostí roťním limitem pojistného plnűní.
Ustanovení ťl. 23, odst. 6. VPP se v tomto pơípadű neuplatní.
Je-li v pojistné smlouvű dohodnuto, že se pojištűní vztahuje pouze na
ťást hodnoty pojištűného majetku (zlomkové pojištűní), stanoví se na
návrh pojistníka v pojistné smlouvű roťní limity pojistného plnűní pro
jednotlivé pojištűné vűci nebo jiné majetkové hodnoty a pojistná nebezpeťí.

Pojistná ťástka vyjadơuje pojistnou hodnotu pojištűného majetku. Pojistnou ťástku stanoví na vlastní odpovűdnost pojistník. Pokud se pojistník
liší od pojištűného, stanoví pojistník pojistnou ťástku po dohodű s pojištűným.
Pojistník je povinen pojistnou ťástku stanovit tak, aby odpovídala pojistné hodnotű pojištűného majetku v dobű sjednání pojištűní. Dále je
pojistník povinen dbát, aby pojistná ťástka odpovídala pojistné hodnotű
pojištűného majetku i bűhem trvání pojištűní. Na žádost pojistníka mƳže
být výše pojistné ťástky v prƳbűhu pojistného období zműnűna. Zpűtná
platnost zműny je vylouťena.
Pojištűní se sjednává na novou cenu, ťasovou cenu nebo obvyklou cenu
pojištűné vűci.
Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místű a v daném
ťase vűc stejnou nebo srovnatelnou znovu poơídit jako vűc stejnou nebo
novou, stejného druhu a úťelu.
Ťasovou cenou se rozumí cena, kterou műla vűc bezprostơednű pơed
pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny vűci, pơiťemž se pơihlíží ke
stupni opotơebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení
vűci, k nűmuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným zpƳsobem.
Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena pơi prodeji stejné, popơípadű obdobné vűci v obvyklém obchodním styku v tuzemsku.
Pojistnou hodnotou cenných papírƳ pơijatých k obchodování na veơejném trhu je jejich kurz uveơejnűný v kurzovním lístku v den vzniku

Dojde-li v dƳsledku pojistné události k poškození pojištűného majetku,
uhradí pojistitel pơiműơený náklad na jeho opravu až do výše nákladu na
jeho znovupoơízení, maximálnű však do výše horní hranice pojistného
plnűní sjednané v pojistné smlouvű pro jednotlivé pơedműty pojištűní.
Dojde-li v dƳsledku pojistné události ke zniťení, odcizení nebo ztrátű
pojištűného majetku, poskytne pojistitel pojistné plnűní do výše ceny
pojištűného majetku ve smyslu ťl. 21, odst. 3. VPP ke dni vzniku pojistné
události, maximálnű však do výše horní hranice pojistného plnűní sjednané v pojistné smlouvű pro jednotlivé pơedműty pojištűní.
Pokud je vűc pojištűna na novou cenu, poskytne pojistitel pojistné plnűní
pơesahující ťasovou cenu, pouze pokud míra opotơebení vűci nebude
v dobű vzniku pojistné události vűtší než 60 % a pokud pojištűný do tơí let
od pojistné události provede znovupoơízení vűci movité stejného druhu
a kvality v místű pojištűní, resp. znovupoơízení nemovitosti i na jiném
místű Ťeské republiky, není-li její znovupoơízení na stávajícím místű proveditelné z dƳvodƳ právních nebo ekonomických.
Na úhradu pojistných událostí vzniklých bűhem jednoho pojistného
roku, vťetnű plnűní splatných až po jeho uplynutí, poskytne pojistitel pojistné plnűní maximálnű do výše horní hranice pojistného plnűní z jedné
pojistné události.
Zbytky pojištűného majetku, který byl poškozen nebo zniťen pojistnou
událostí, zƳstávají ve vlastnictví pojištűného a jejich hodnota se odeťítá
od pojistného plnűní.
Je-li pojistná ťástka v dobű pojistné události nižší než pojistná hodnota
pojištűného majetku (podpojištűní), sníží pojistitel pojistné plnűní v poműru, v jakém je výše pojistné ťástky ke skuteťné výši pojistné hodnoty.
Pojistitel nemusí uplatnit podpojištűní v pơípadű, že hodnota pojištűného majetku není v dobű pojistné události vyšší než 115 % sjednané pojistné ťástky.

ţlánek 24
Výluky z pojištŰní
1.
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Pojištűní se nevztahuje na škody, bez ohledu na spolupƳsobící pơíťiny,
pơímo ťi nepơímo zpƳsobené nebo zvýšené:
a) úmyslnű pojištűným, statutárním orgánem (ťleny kolektivních statutárních orgánƳ), zákonným zástupcem nebo zmocnűncem, osobou
pojištűnému nebo jeho statutárnímu orgánu (ťlenu kolektivního
statutárního orgánu) blízkou nebo osobou žijící s nimi ve spoleťné
domácnosti, nebo osobou, kterou pojištűný povűơil péťí o pojištűné
vűci nebo ostrahou místa pojištűní,
b) úmyslnű zaműstnancem nebo jinou osobou, kterou pojištűný použil
k plnűní svých úkolƳ v rámci podnikatelské ťinnosti, pokud zaműstnanec nebo jiná osoba jednala na popud, návod nebo pokyn pojistníka nebo pojištűného,
c) následkem požití alkoholu nebo aplikace omamných nebo psychotropních látek osobami uvedenými v písm. a) a v písm. b) tohoto odstavce,
d) váleťnými událostmi, invazí, akcí zahraniťního nepơítele, nepơátelskou akcí nebo váleťnou operací (bez ohledu na to, zda byla válka

2.

3.

vyhlášena ťi nikoli), vojenskými akcemi, obťanskou válkou a obťanskými nepokoji, vzpourou, povstáním, vzbouơením, revolucí, terorismem, zásahy státních orgánƳ a bezpeťnostních složek státu, zabavením vládní nebo jinou úơední mocí,
e) jadernou energií, radioaktivním záơením a radioaktivním zamoơením
nebo zneťištűním všeho druhu,
f) pƳsobením elektromagnetických polí a elektromagnetického záơení
a jakéhokoli jiného záơení,
g) vývojem, výrobou, poskytováním nebo instalací softwaru, ze ztrát,
poškození, zműny nebo snížené funkťnosti nebo možnosti provozovat ťi používat telekomunikaťní zaơízení nebo jiné prostơedky
komunikace, poťítaťový systém, programy, software, internet, e-commerce, data, informaťní prameny, mikroťipy, integrovaný obvod
nebo podobné zaơízení v poťítaťovém ťi jiném vybavení,
h) plísnűmi, houbami a sporami.
Pojištűní se rovnűž nevztahuje na:
a) jakékoliv následné Ònanťní škody, zejména ztrátu na výdűlku a ušlý
zisk, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
b) škody na budovű, pokud budova nebo její ťást není v dobű vzniku
pojistné události využívána nebo není provoznű využívaná k úťelu,
k nűmuž je urťena, nebo pokud jsou na této budovű provádűny stavební práce (zejména sváơecí práce, a to i v rámci provádűní údržby
budovy), a dále na škody na majetku v takové budovű uloženém,
c) motorová a nemotorová vozidla, tramvaje, jiná kolejová vozidla, vozidla lanových drah, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
d) letadla, létající zaơízení, balony, vzducholodű, a plavidla všeho druhu,
e) pašované zboží a zboží pocházející z nelegálního obchodu,
f) zásoby a materiál, pokud škoda na nich byla zpƳsobena pơi zpracovávání, které vedlo ke škodű na tomto majetku, zatímco byl zpracováván, testován nebo jinak zaťlenűn do výrobního procesu.
V ZPP mohou být stanoveny a v pojistné smlouvű dohodnuty další výluky
z pojištűní.

ţlánek 28
Místo pojištŰní
Místem pojištűní je odchylnű od ťl. 2, odst. 2. VPP území Ťeské republiky a Slovenské republiky, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.

ţlánek 29
Pojistná událost
1.

2.

ţlánek 30
Limit pojistného plnŰní
1.

2.

3.

ţlánek 25
Další povinnosti pojištŰného
Pojištűný je povinen:
a)
starat se ơádnű o pojištűné vűci, zejména je udržovat v dobrém technickém stavu, neprodlenű odstranit každou závadu nebo nebezpeťí, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události nebo
zvűtšení rozsahu jejích následkƳ,
b)
oznámit pojistiteli bez zbyteťného odkladu zműny ve zpƳsobu užívání
pojištűné vűci,
c)
vést inventární seznam pojištűného majetku uvedeného v ťl. 18 VPP
a tento seznam uložit tak, aby nemohl být zniťen, poškozen nebo ztracen spoleťnű s pojištűným majetkem.

2.

1.

Pojistník, pojištűný nebo oprávnűná osoba jsou povinni oznámit pojistiteli
bez zbyteťného odkladu nalezení odcizeného nebo ztraceného majetku
nebo jeho zbytkƳ po pojistné události nebo po výplatű pojistného plnűní.
Poskytl-li pojistitel v dƳsledku pojistné události na pojištűném majetku
pojistné plnűní, nepơechází na pojistitele vlastnictví nalezeného pojištűného majetku a pojistitel není povinen tento nalezený majetek pơevzít.
Oprávnűná osoba je v takovém pơípadű povinna bez zbyteťného odkladu vrátit pojistiteli poskytnuté pojistné plnűní po odeťtení pơiműơených
nákladƳ, které musela vynaložit na opravu závad vzniklých v dobű, kdy
byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.

ţást III.
PojištŰní nákladu
ţlánek 27
PƠedmŰt pojištŰní
1.

2.

3.

Na úhradu jedné a všech pojistných událostí vzniklých na nákladu pơepravovaném jedním vozidlem bűhem jednoho pojistného roku, vťetnű
plnűní splatných až po jeho uplynutí, poskytne pojistitel pojistné plnűní
maximálnű do výše roťního limitu pojistného plnűní sjednaného v pojistné smlouvű pro toto vozidlo.
Dojde-li v dƳsledku pojistné události ke zniťení, odcizení nebo ztrátű
pojištűného nákladu, poskytne pojistitel pojistné plnűní do výše obvyklé
ceny pojištűného nákladu ke dni poťátku pơepravy, maximálnű však do
výše roťního limitu pojistného plnűní sjednaného v pojistné smlouvű.
V pơípadű, že je sjednáno pojištűní nákladu bez uvedení registraťních
znaťek a poťet vozidel provozovaných pojištűným je v dobű vzniku
pojistné události vyšší než poťet vozidel, pro které bylo pojištűní sjednáno v pojistné smlouvű (podpojištűní), sníží pojistitel pojistné plnűní
v poműru, v jakém je poťet pojištűných vozidel a poťet vozidel provozovaných pojištűným. Pojistitel nemusí uplatnit podpojištűní v pơípadű, že
poťet vozidel provozovaných pojištűným není v dobű pojistné události
vyšší než 115 % poťtu pojištűných vozidel.

ţlánek 31
Výluky z pojištŰní

ţlánek 26
Nalezení ztraceného nebo odcizeného majetku
1.

Pojistnou událostí je vznik škody na pojištűném majetku v souvislosti
s nahodilou skuteťností, s nímž je podle pojistných podmínek a pojistné
smlouvy spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnűní.
Pojištűní je možno sjednat pro pojistná nebezpeťí (skupiny pojistných
nebezpeťí) uvedená v ZPP. Pojistitel poskytne pojistné plnűní pouze
v pơípadű, že škoda na pojištűném majetku vznikla v dƳsledku pojistného nebezpeťí, pro nűž je v pojistné smlouvű pojištűní výslovnű sjednáno.

Pojištűní se vztahuje pouze na pơepravu nákladu provádűnou za úťelem
zajištűní vlastní podnikatelské ťinnosti pojištűného uvedené v pojistné
smlouvű. Pojištűní se nevztahuje na náklad pơepravovaný na základű
smlouvy o pơepravű nebo zasílatelské smlouvy.
Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní na
peníze, cennosti, zbranű, nebezpeťné chemické látky, živá zvíơata, náklad pơepravovaný chladírenskými a mrazírenskými vozy.
Vozidla urťená pro pơepravu nákladu jsou v pojistné smlouvű identiÒkována registraťní znaťkou, pokud je sjednáno pojištűní nákladu bez
uvedení registraťních znaťek pojištűných vozidel, musí být pojištűní
sjednáno pro všechna vozidla provozovaná pojištűným.

2.

7

Pojištűní se nevztahuje na škody, bez ohledu na spolupƳsobící pơíťiny,
pơímo ťi nepơímo zpƳsobené nebo zvýšené:
a) úmyslnű pojištűným, statutárním orgánem (ťleny kolektivních statutárních orgánƳ), zákonným zástupcem nebo zmocnűncem, osobou
pojištűnému nebo jeho statutárnímu orgánu (ťlenu kolektivního
statutárního orgánu) blízkou nebo osobou žijící s nimi ve spoleťné
domácnosti, nebo osobou, kterou pojištűný povűơil péťí o pojištűné
vűci nebo ostrahou místa pojištűní,
b) úmyslnű zaműstnancem nebo jinou osobou, kterou pojištűný použil
k plnűní svých úkolƳ v rámci podnikatelské ťinnosti, pokud zaműstnanec nebo jiná osoba jednala na popud, návod nebo pokyn pojistníka nebo pojištűného,
c) následkem požití alkoholu nebo aplikace omamných nebo psychotropních látek osobami uvedenými v písm. a) a v písm. b) tohoto odstavce,
d) váleťnými událostmi, invazí, akcí zahraniťního nepơítele, nepơátelskou akcí nebo váleťnou operací (bez ohledu na to, zda byla válka
vyhlášena ťi nikoli), vojenskými akcemi, obťanskou válkou a obťanskými nepokoji, vzpourou, povstáním, vzbouơením, revolucí, terorismem, zásahy státních orgánƳ a bezpeťnostních složek státu, zabavením vládní nebo jinou úơední mocí,
e) jadernou energií, radioaktivním záơením a radioaktivním zamoơením
nebo zneťištűním všeho druhu,
f) pƳsobením elektromagnetických polí a elektromagnetického záơení
a jakéhokoli jiného záơení,
g) vývojem, výrobou, poskytováním nebo instalací softwaru, ze ztrát,
poškození, zműny nebo snížené funkťnosti nebo možnosti provozovat ťi používat telekomunikaťní zaơízení nebo jiné prostơedky komunikace, poťítaťový systém, programy, software, internet, e-commerce, data, informaťní prameny, mikroťipy, integrovaný obvod
nebo podobné zaơízení v poťítaťovém ťi jiném vybavení,
h) plísnűmi, houbami a sporami.
Pojištűní se rovnűž nevztahuje na:
a) jakékoliv následné Ònanťní škody, zejména ztrátu na výdűlku a ušlý
zisk, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
b) tramvaje, jiná kolejová vozidla, vozidla lanových drah,
c) letadla, létající zaơízení, balony, vzducholodű,
d) pašované zboží a zboží pocházející z nelegálního obchodu,

3.

6.

e) zásoby a materiál, pokud škoda na nich byla zpƳsobena pơi zpracovávání, které vedlo ke škodű na tomto majetku, zatímco byl zpracováván, testován nebo jinak zaťlenűn do výrobního procesu.
V ZPP mohou být stanoveny a v pojistné smlouvű dohodnuty další výluky
z pojištűní.

ţlánek 32
Další povinnosti pojištŰného

7.

Pojištűný je povinen:
a)
starat se ơádnű o pojištűné vűci, zejména je udržovat v dobrém technickém stavu, neprodlenű odstranit každou závadu nebo nebezpeťí, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události nebo
zvűtšení rozsahu jejích následkƳ,
b)
oznámit pojistiteli bez zbyteťného odkladu zműny ve zpƳsobu užívání
pojištűné vűci,
c)
vést inventární seznam pojištűného majetku uvedeného v ťl. 27 VPP
a tento seznam uložit tak, aby nemohl být zniťen, poškozen nebo ztracen spoleťnű s pojištűným majetkem.

ţlánek 36
Územní pƲsobnost pojištŰní

ţlánek 33
Nalezení ztraceného nebo odcizeného majetku
1.

2.

Pojištűní odpovűdnosti za škodu se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území Ťeské republiky a Slovenské republiky. Rozšíơení územní pƳsobnosti pojištűní je možno dohodnout v pojistné smlouvű.

Pojistník, pojištűný nebo oprávnűná osoba jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbyteťného odkladu nalezení odcizeného nebo ztraceného majetku nebo jeho zbytkƳ po pojistné události nebo po výplatű pojistného
plnűní.
Poskytl-li pojistitel v dƳsledku pojistné události na pojištűném majetku
pojistné plnűní, nepơechází na pojistitele vlastnictví nalezeného pojištűného majetku a pojistitel není povinen tento nalezený majetek pơevzít.
Oprávnűná osoba je v takovém pơípadű povinna bez zbyteťného odkladu vrátit pojistiteli poskytnuté pojistné plnűní po odeťtení pơiműơených
nákladƳ, které musela vynaložit na opravu závad vzniklých v dobű, kdy
byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.

ţlánek 37
Výluky z pojištŰní
1.

ţást IV.
PojištŰní odpovŰdnosti za škodu
ţlánek 34
Rozsah pojištŰní
1.

2.

3.

Pojištűní se vztahuje na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou podnikatelskou ťinností pojištűného uvedenou v pojistné smlouvű za pơedpokladu,
že pojištűný má v dobű vzniku pojistné události oprávnűní k provozování
této ťinnosti podle právních pơedpisƳ Ťeské republiky.
Pơi sjednání pojištűní odpovűdnosti za škodu podle tűchto pojistných
podmínek má pojištűný právo, aby za nűj pojistitel v pơípadű pojistné
události nahradil, pokud byl proti nűmu vznesen nárok na náhradu škody:
a) škodu usmrcením, na zdraví a na vűci a také z ní vyplývající jinou majetkovou škodu (tzv. následnou škodu), za kterou pojištűný odpovídá
na základű právních pơedpisƳ,
b) náklady uvedené v ťl. 39 VPP, pokud pojištűný splnil povinnosti uložené mu ustanovením ťl. 38 VPP.
Pojistnou událostí je vznik škody uvedené v odst. 2., písm. a) tohoto ťlánku, s níž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnűní.

ţlánek 35
Pojistné plnŰní
1.

2.

3.

4.

5.

Poskytl-li pojistitel v dƳsledku pojistné události v souvislosti s odcizením
nebo ztrátou vűci pojistné plnűní, nepơechází na pojistitele vlastnictví nalezené vűci a pojistitel není povinen tuto nalezenou vűc pơevzít.
Oprávnűná osoba je v takovém pơípadű povinna poskytnout pojistiteli
náhradu vyplaceného pojistného plnűní po odeťtení pơiműơených nákladƳ, které musela vynaložit na opravu závad vzniklých v dobű, kdy byla
zbavena možnosti s vűcí nakládat.
Je-li základ pro výpoťet pojistného v dobű vzniku pojistné události vyšší, než byl základ pro výpoťet pojistného, který byl použit pro výpoťet
stávající výše pojistného, jedná se o podpojištűní. Pojistitel sníží pojistné
plnűní v poműru, v jakém je výše základu pro výpoťet pojistného, který
byl použit pro výpoťet stávající výše pojistného, a aktuální základ pro
výpoťet pojistného. Pojistitel nemusí uplatnit podpojištűní v pơípadű, že
aktuální základ pro výpoťet pojistného není v dobű vzniku pojistné události vyšší než 115 % základu pro výpoťet pojistného, který byl použit pro
výpoťet stávající výše pojistného.

Náhradu škody vyplácí pojistitel poškozenému, poškozený však právo na
pojistné plnűní proti pojistiteli nemá, nestanoví-li zvláštní právní pơedpis
nebo pojistná smlouva jinak.
Dojde-li k pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnűní ve formű
náhrady škody do výše nárokƳ uplatnűných a prokázaných poškozeným,
maximálnű však do výše limitu pojistného plnűní z jedné pojistné události dohodnutého v pojistné smlouvű.
Na úhradu všech pojistných událostí, vťetnű náhrad nákladƳ ơízení,
vzniklých bűhem jednoho pojistného roku, vťetnű plnűní splatných až
po jeho uplynutí, poskytne pojistitel plnűní maximálnű do výše dvojnásobku horní hranice pojistného plnűní z jedné pojistné události, nestanoví-li pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.
Rozhoduje-li se o odpovűdnosti pojištűného za škodu nebo o výši náhrady škody v ơízení pơed soudem nebo jiným orgánem, je pojistitel povinen
plnit až poté, co se dozvűdűl o pravomocném skonťení takového ơízení.
Pơevyšuje-li souťet nárokƳ více poškozených limit pojistného plnűní
sjednaný v pojistné smlouvű, pojistné plnűní pro každého z nich se snižuje v poműru sjednaného limitu pojistného plnűní k souťtu uplatnűných nárokƳ všech poškozených.
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Pojištűní se nevztahuje na odpovűdnost pojištűného za škodu a náklady
uvedené v ťl. 39 VPP, jedná-li se o škodu, bez ohledu na spolupƳsobící
pơíťiny, pơímo ťi nepơímo zpƳsobenou nebo zvýšenou:
a) úmyslnű pojištűným, jeho statutárním orgánem (ťlenem kolektivního statutárního orgánu), zákonným zástupcem nebo zmocnűncem, osobou pojištűnému nebo jeho statutárnímu orgánu (ťlenu
kolektivního statutárního orgánu) blízkou nebo osobou žijící s nimi
ve spoleťné domácnosti,
b) jinak než na základű pơedchozí škody usmrcením, na zdraví nebo na
vűci, tj. jinou majetkovou škodu (tzv. ťistou Ònanťní škodu),
c) ťinnostmi, pro které právní pơedpisy stanoví povinnost sjednat pojištűní odpovűdnosti za škodu nebo je stanoveno, že pojištűní vznikne
bez uzavơení pojistné smlouvy na základű jiných skuteťností,
d) vlastnictvím a provozem motorových a nemotorových vozidel, kolejových vozidel, vozidel lanových drah, letadel, létajících zaơízení,
balonƳ, vzducholodí a plavidel všeho druhu, jakož i letišƩ, pơístavƳ,
pơístavišƩ, drah nebo lanovek všeho druhu, pokud není v pojistné
smlouvű dohodnuto jinak,
e) na letadlech, létajících zaơízeních, kosmických lodích, balonech,
vzducholodích a plavidlech všeho druhu,
f) váleťnými událostmi, invazí, akcí zahraniťního nepơítele, nepơátelskou akcí nebo váleťnou operací (bez ohledu na to, zda byla válka
vyhlášena ťi nikoli), vojenskými akcemi, obťanskou válkou a vnitơními nepokoji, vzpourou, povstáním, vzbouơením, revolucí, terorismem, represivními zásahy státních orgánƳ a bezpeťnostních složek
státu,
g) infekťním onemocnűním lidí, zvíơat nebo rostlin (vťetnű salmonely,
Creutzfeld-Jakobovy nemoci (BSE, TSE)),
h) krevními deriváty, pơenosem viru HIV nebo genetickými zműnami
organismu,
i) jadernou energií, radioaktivním záơením a radioaktivním zamoơením nebo zneťištűním všeho druhu,
j) pƳsobením elektromagnetických polí, elektromagnetického záơení
a jakéhokoli jiného záơení,
k) sesuvem nebo sesedáním pƳdy, erozí, poddolováním, vibracemi,
pozvolným vnikáním vlhka,
l) na životním prostơedí, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto
jinak,
m) zvíơaty na stromech, keơích a ostatních porostech,
n) ztrátou vűci,
o) provozováním parkovišƩ a garáží a jiných podnikƳ podobného druhu (napơ. autokempinkƳ),
p) pơi pơepravű, z pơepravních smluv nebo zasílatelských smluv,
q) v dƳsledku závadnosti vűcí, které byly vyrobeny nebo zpracovány
pomocí strojƳ dodaných, montovaných, opravovaných nebo udržovaných pojištűným,
r) v souvislosti s nakládáním se stơelivem, pyrotechnikou, výbušninami, stlaťenými nebo zkapalnűnými plyny, nebezpeťnými chemickými látkami nebo pơípravky nebo nebezpeťnými odpady,
s) vývojem, výrobou, skladováním a prodejem munice, zbraní, stơeliva
a výbušnin,
t) v dƳsledku stažení výrobku z trhu,

2.

3.

4.

5.

u) azbestem, formaldehydem, nátűrovými hmotami obsahujícími olovo a jinými karcinogenními (rakovinotvornými) látkami,
v) plísnűmi, houbami a sporami,
w) vývojem, výrobou, poskytováním nebo instalací softwaru, ze ztrát,
poškození, zműny nebo snížené funkťnosti nebo možnosti provozovat ťi používat telekomunikaťní zaơízení nebo jiné prostơedky komunikace, poťítaťový systém, programy, software, internet, e-commerce, data, informaťní prameny, mikroťipy, integrovaný obvod
nebo podobné zaơízení v poťítaťovém ťi jiném vybavení,
x) na vűcech movitých, které pojištűný užívá (ťl. 30 ZPP) na základű
leasingové smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o pƳjťce ťi o výpƳjťce,
y) na jakýchkoliv podzemních a nadzemních vedeních, jakož i na škody vzniklé v dƳsledku poškození takových vedení, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
z) v dƳsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinými produkty
nebo dalšího opracování nebo zpracování vadného výrobku, pokud
není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
aa) v dƳsledku vynaložení nákladƳ na odstranűní, demontáže, vyjmutí
nebo uvolnűní závadných výrobkƳ nebo stavebních dílƳ a v dƳsledku vynaložení nákladƳ na montáže, pơipevnűní a osazení nezávadných výrobkƳ a stavebních dílƳ, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
bb) na vűcech ve vlastnictví nájemce nemovitosti, pokud pronájem nemovitostí není pojištűnou ťinností podle ťl. 23, odst. 1. ZPP,
cc) provozováním škol všech typƳ a školských zaơízení vťetnű zơizování
škol, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
dd) pơerušením, omezením nebo kolísáním dodávek elektơiny, plynu,
vody nebo tepla,
ee) ekologickou újmou.
Pojištűní se dále nevztahuje na:
a) odpovűdnost za škodu, za niž pojištűný odpovídá na základű pracovnűprávních pơedpisƳ, vťetnű odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,
b) odpovűdnost za škodu pơevzatou nad rámec stanovený právními
pơedpisy nebo pơevzatou smluvnű,
c) odpovűdnost za škodu vzniklou návštűvníkƳm pojištűného ztrátou,
odcizením, poškozením nebo zniťením jejich penűz, cenných papírƳ, vkladních knížek, platebních a obdobných karet, listin a šperkƳ,
d) jakoukoli náhradu škody, kompenzaci, úroky, náklady, výdaje a úhrady bez ohledu na jejich povahu, které byly pơiznány soudy Spojených
státƳ amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.
Pojištűní se nevztahuje na odpovűdnost za škodu vyplývající z uložených
nebo uplatƔovaných pokut, penále a náhradu jakýchkoliv dalších smluvních, správních, trestních nebo jiných sankcí, bez ohledu na to, vƳťi
kterému subjektu jsou uplatƔovány. Správními sankcemi se pro úťely
tűchto pojistných podmínek rozumí sankce ukládané zejména Ònanťními orgány, orgány sociálního zabezpeťení, zdravotními pojišƩovnami
a jinými orgány státní správy a územní samosprávy.
Dále se pojištűní nevztahuje na škody zpƳsobené pojištűným:
a) dalším osobám pojištűným jednou pojistnou smlouvou,
b) jeho manželu, sourozenci, pơíbuzným v ơadű pơímé a jiným osobám
blízkým a osobám žijícím s pojištűným ve spoleťné domácnosti,
c) jeho spoleťníkƳm (ťlenƳm), jejich manželƳm, pơíbuzným v ơadű pơímé nebo jiným osobám blízkým, nebo osobám, které žijí se spoleťníkem (ťlenem) ve spoleťné domácnosti,
d) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištűný, spoleťník (ťlen)
pojištűného nebo osoby jim blízké majetkovou úťast, a to až do procentuální výše tohoto majetkového podílu; u právnických osob se
jejich statutární zástupci a osoby jim blízké kladou na roveƔ pojištűnému a osobám jemu blízkým,
e) jeho statutárnímu orgánu (ťlenu kolektivního statutárního orgánu),
zákonnému zástupci nebo zmocnűnci.
V ZPP mohou být stanoveny a v pojistné smlouvű dohodnuty další výluky
z pojištűní.

2.

ţlánek 39
Náhrada nákladƲ Ơízení
1.

2.

3.

4.

Pojistitel uhradí v pơípadű pojistné události v rámci limitu pojistného plnűní za pojištűného náklady:
a) obťanského soudního ơízení o náhradű škody, pokud bylo nutné ke
zjištűní odpovűdnosti pojištűného nebo výše škody, a náklady právního zastoupení pojištűného v tomto ơízení, a to na všech stupních,
b) mimosoudního projednávání nárokƳ poškozeného.
Náklady na obhajobu v trestním ơízení na všech stupních vedeného
proti pojištűnému v souvislosti s pojistnou událostí a náklady na právní
zastoupení podle odst. 1. tohoto ťlánku, které pơesahují maximální mimosmluvní odműnu advokáta podle právních pơedpisƳ Ťeské republiky,
pojistitel uhradí pouze v pơípadű, že se k tomu písemnű zavázal.
Pokud je pojištűný povinen nahradit škodu, která pơesahuje horní hranici
pojistného plnűní z jedné pojistné události, hradí pojistitel náklady ơízení
snížené v poműru horní hranice pojistného plnűní z jedné pojistné události k celkové výši škodních nárokƳ, a to i v pơípadű, že je vedeno více
ơízení z jednoho škodního nároku.
Ustanovení tohoto ťlánku se nevztahuje na škodní události, jejichž pơíťinou byly okolnosti uvedené v ťl. 37 VPP.

ţlánek 40
PƠechod práv
1.

2.

3.

Pokud pojistitel nahradil za pojištűného škodu nebo náklady ơízení, pơechází na nűj v souladu s ťl. 13 VPP právo:
a) na vrácení vyplacené ťástky nebo na snížení dƳchodu ťi na zastavení
jeho výplaty, pokud za nűj pojistitel tuto ťástku zaplatil nebo za nűj
vyplácí dƳchod,
b) na úhradu nákladƳ ơízení o náhradű škody, které mu bylo pơiznáno
proti odpƳrci, pokud je pojistitel za nűj zaplatil,
c) na vypoơádání nebo postih, a to až do výše ťástek, které za nűj pojistitel uhradil.
Pokud nastane situace, která odƳvodƔuje pơechod práv uvedených
v pơedchozím odstavci na pojistitele, je pojištűný povinen to pojistiteli
neprodlenű oznámit a odevzdat mu doklady potơebné k uplatnűní tűchto práv.
Pohledávky z pojištűní nelze bez souhlasu pojistitele postoupit, zastavit
ťi jakkoliv s nimi nakládat.

ţlánek 41
OprávnŰní pojistitele
1.

2.

ţlánek 38
Další povinnosti pojištŰného
1.

nem nebo rozhodťí ơízení, sdűlit jméno svého právního zástupce, informovat pojistitele o prƳbűhu a výsledcích ơízení a pơedat pojistiteli
neprodlenű veškeré s tím související materiály,
c) neuspokojovat a neuznávat, a to ani ťásteťnű, uplatƔované nároky
na náhradu škody a neuzavírat dohodu o narovnání ani soudní smír,
pokud k tomu nedostane od pojistitele písemný souhlas,
d) na pokyn pojistitele uznat nebo vyrovnat uplatƔované nároky na náhradu škody, pokud se na nű toto pojištűní vztahuje,
e) pơenechat pojistiteli na jeho žádost jmenování právního zástupce
a vedení soudního ơízení ve všech pơípadech, kdy nese náklady pojistitel.
V ơízení o náhradű škody je pojištűný povinen postupovat podle pokynƳ
pojistitele. Škodní událost je pojistitel oprávnűn za pojištűného projednávat, jakmile mu byla oznámena.

Pojištűný je povinen:
a) oznámit pojistiteli bez zbyteťného odkladu prokazatelnű vznik škodní události, skuteťnost, že poškozený uplatnil proti nűmu právo na
náhradu škody, a vyjádơit se ke své odpovűdnosti za vzniklou škodu,
požadované náhradű škody a její výši,
b) oznámit pojistiteli prokazatelnű bez zbyteťného odkladu skuteťnost,
že proti nűmu je v souvislosti se škodní událostí soudnű nebo mimosoudnű uplatƔován nárok na náhradu škody, že proti nűmu bylo
v souvislosti se škodní událostí zahájeno ơízení pơed státním orgá-

Pokud pojistník, pojištűný nebo oprávnűná osoba porušili povinnosti
uvedené v zákonű, pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvű, má
pojistitel proti nim právo na náhradu poskytnutého pojistného plnűní,
a to úműrnű následkƳm porušení povinností, pokud toto porušení műlo
podstatný vliv na vznik, prƳbűh nebo zvűtšení rozsahu následkƳ pojistné
události anebo na zjištűní nebo urťení výše pojistného plnűní.
Pojistitel má rovnűž právo na náhradu poskytnutého pojistného plnűní,
pokud:
a) pojistná událost byla zpƳsobena následkem požití alkoholu nebo aplikace omamných nebo psychotropních látek,
b) pojištűný uvedl pojistitele úmyslnű v omyl o podstatných okolnostech týkajících se pojistné události.

ţást V.
ZávŰreŤná ustanovení
ţlánek 42
Platnost
Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne 1. 3. 2011.
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ného souboru vűcí (výrobní, provozní zaơízení a zásoby), pơípadnű jiný
majetek uvedený v pojistné smlouvű, který slouží k podnikatelské ťinnosti pojištűného.
2.
Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
vűci movité ve vlastnictví jiných osob, a to za pơedpokladu, že je pojištűný
pơevzal na základű smlouvy (dále jen „cizí vŰci”).
3.
Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní rovnűž na:
3.1. peníze a cennosti, tj. cenné papíry, cenné listiny, drahé kovy, klenoty,
hodinky v hodnotű vyšší než 10 000 Kť/kus a jiné, avšak pouze pokud
byly pojištűné vűci v dobű pojistné události uzamťeny v trezoru speciÒkovaném v DoplƔkových pojistných podmínkách zabezpeťení místa
pojištűní proti krádeži vloupáním a loupeži,
3.2. denní tržbu pơijatou registraťní pokladnou nebo jejíž výše byla jinak
prokazatelnű doložena,
3.2.1. denní tržbou se rozumí peníze v hotovosti získané prodejem zásob nebo
služeb uskuteťnűným bűhem nejdéle 24 hodin pơed pojistnou událostí.
Do denní tržby jsou zahrnuty i peníze v hotovosti vložené do pokladny
pơed zahájením prodeje, a to maximálnű ve výši 15 % denní tržby,
3.3. výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zaơízení nepoužívané pro standardní produkci,
3.4. starožitnosti, vűci uműlecké, sbűratelské nebo historické hodnoty, uműlecká díla,
3.5. stavební souŤásti a úpravy (napơ. podlahy, pơíťky, zasklení, sanitární zaơízení) poơízené pojištűným na vlastní náklady a stavební souťásti pronajaté nemovitosti nebo její ťásti vťetnű prostơedkƳ požární ochrany,
hydrantƳ a hadicových systémƳ,
3.6. výrobní a provozní zaơízení, zásoby a cizí vűci pojištűné pojistnou smlouvou uložené mimo místo pojištŰní v pơímé souvislosti s poskytováním
služeb pojištűným (napơ. zhotovením díla). Pojištűní se nevztahuje na
vűci uložené v dopravních prostơedcích (napơ. automobilech, návűsech,
pơívűsech, kontejnerech, drážních vozidlech). Pojištűní se nevztahuje na
škody zpƳsobené na vűcech movitých uvedených v ťl. 6, odst. 3.1., 3.2.,
3.3. a 3.4. ZPP. Dojde-li k odcizení vűcí movitých, je pro stanovení výše
pojistného plnűní rozhodující stav zabezpeťení místa uložení pojištűných vűcí podle DoplƔkových pojistných podmínek zabezpeťení místa
pojištűní proti krádeži vloupáním a loupeži,
3.7. náklady na obnovení výrobní, provozní a úťetní dokumentace, dat a záznamƳ (dále jen „výrobní a provozní dokumentace“), a to pokud bude
obnovení provedeno do dvou let po pojistné události a pouze pokud byla
dokumentace v dobű pojistné události uzamťena v trezoru speciÒkovaném v DoplƔkových pojistných podmínkách zabezpeťení místa pojištűní proti krádeži vloupáním a loupeži,
3.8. náklady na vyklizení místa pojištŰní vťetnű stržení stojících ťástí, odvoz
suti a jiných zbytkƳ k nejbližšímu složišti a jejich uložení nebo likvidaci,
3.9. náklady na výmŰnu zámkƲ v místű pojištűní, pokud byly klíťe od tűchto
zámkƳ zniťeny nebo ztraceny v pơímé souvislosti s pojistnou událostí,
3.10. automaty, zejména penűžní, prodejní, parkovací, telefonní, výherní automaty, výdejní automaty a multifunkťní bankomaty.
4.
Pojištűní uvedená v odst. 3. tohoto ťlánku se sjednávají s roťním limitem
pojistného plnűní dle ťl. 21, odst. 9. VPP.

ţást I.
SpoleŤná ustanovení
ţlánek 1
Úvodní ustanovení
Pojištűní podnikatelƳ lze sjednat jako:
a)
pojištűní PRO podnikatele nebo
b)
Komplexní pojištűní podnikatelƳ NOE Plus.

ţlánek 2
Obecné zásady
Obecné zásady pojištűní podnikatelƳ, jež sjednává Allianz pojišƩovna, a. s., jsou
stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištűní podnikatelƳ.

ţlánek 3
Rozsah pojištŰní
Pojištűní se vždy vztahuje pouze na ty druhy a pơedműty pojištűní a na ta pojistná nebezpeťí, která jsou konkrétnű uvedena v pojistné smlouvű.

ţlánek 4
SpoluúŤast
Pokud není v pojistných podmínkách stanoveno nebo v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, ťiní spoluúťast 1 000 Kť.

ţlánek 5
Bonus, malus
1.
2.
3.
4.

Na základű škodního prƳbűhu pojištűní uplatní pojistitel bonus (slevu
na pojistném) nebo malus (pơirážku na pojistném).
Škodním prƳbűhem se rozumí podíl vyplaceného pojistného plnűní
a zaslouženého pojistného za celou dobu trvání pojištűní.
Sleva i pơirážka podle odst. 1. tohoto ťlánku se vypoťítávají z roťního pojistného stanoveného pro následující pojistné období.
Podmínky uplatnűní bonusu:

Pojistný rok

Škodní prƲbŰh do

2. pojistný rok
3. pojistný rok
4. pojistný rok
5. pojistný rok

6. pojistný rok

5.

Sleva

20 %

5%

50 %

2,5 %

20 %

10 %

50 %

5%

20 %

15 %

50 %

10 %

20 %

20 %

50 %

10 %

20 %

25 %

30 %

20 %

50 %

15 %

ţlánek 7
PojištŰní pƠerušení (omezení) provozu

Podmínky uplatnűní malusu:
Škodní prƲbŰh

1.
Pro úťely pojištűní pơerušení (omezení) provozu se rozumí:
1.1. vűcnou škodou poškození nebo zniťení vűci sloužící k provozu pojištűné ťinnosti, pokud pơíťinou vűcné škody bylo nűkteré z pojistných nebezpeťí, na nűž se pojištűní podle tohoto ťlánku vztahuje, a pokud vűc,
která byla poškozena nebo zniťena, byla umístűna v dobű vzniku škody
v místű pojištűní sjednaném v pojistné smlouvű. Za vűcnou škodu se nepovažuje poškození nebo zniťení motorových vozidel, zvukových, obrazových, datových a jiných záznamƳ, softwaru, obchodních knih, plánƳ,
výkresƳ, spisƳ a listin všeho druhu,
1.2. vűcí sloužící k provozu pojištűné ťinnosti vűc movitá nebo nemovitost,
která je ve vlastnictví pojištűného. Vűci, které nejsou ve vlastnictví pojištűného, se považují za vűci sloužící k provozu pojištűné ťinnosti, pokud
jsou užívány na základű písemné leasingové nebo jiné písemné nájemní
smlouvy,
1.3. pơerušením provozu úplné pơerušení pojištűné ťinnosti sjednané v pojistné smlouvű na místű pojištűní sjednaném v pojistné smlouvű, a to
v dƳsledku vűcné škody, jejíž pơíťinou bylo pojistné nebezpeťí sjednané
v pojistné smlouvű,

PƠirážka

100 % – 150 %
a více než 3 pojistné události za dobu trvání pojištűní
151 % – 200 %
a více než 3 pojistné události za dobu trvání pojištűní
201 % a více
a více než 3 pojistné události za dobu trvání pojištűní

10 %
20 %
30 %

ţást II.
PojištŰní vŰcí movitých a nemovitostí
ţlánek 6
PƠedmŰt pojištŰní
1.

Pơedműtem pojištűní jsou vŰci movité a nemovitosti, které jsou jednotlivű urťeny v pojistné smlouvű nebo jsou souťástí ve smlouvű vymeze-
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3.

1.4. omezením provozu ťásteťné pơerušení pojištűné ťinnosti sjednané
v pojistné smlouvű na místű pojištűní sjednaném v pojistné smlouvű,
a to v dƳsledku vűcné škody, jejíž pơíťinou bylo pojistné nebezpeťí sjednané v pojistné smlouvű,
1.5. dobou odškodnűní ťasové období v délce stanovené v pojistné smlouvű.
Za poťátek doby odškodnűní se považuje den vzniku vűcné škody.
2.
PojištŰní pƠerušení (omezení) provozu a vícenákladƲ (na pojistnou
hodnotu)
2.1. Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
následné škody, které vznikly v dƳsledku pơerušení nebo omezení provozu. Tyto pojmy jsou speciÒkovány v odst. 1.3. a 1.4. tohoto ťlánku.
2.2. Následnou škodou se pro úťely tohoto pojištűní rozumí:
2.2.1. ušlý zisk z pojištűné ťinnosti, kterého by pojištűný jinak dosáhl, pokud
by k pơerušení nebo omezení provozu nedošlo; za ušlý zisk se považuje
i ušlé nájemné,
2.2.2. mandatorní (stálé) náklady týkající se pơerušeného nebo omezeného
provozu, které je bezpodmíneťnű nutné hradit, i když není pojištűná ťinnost provozována vƳbec nebo je provozována jen v omezeném rozsahu.
2.2.3. vícenáklady, tj. úťelnű vynaložené náklady:
a) na opatơení sműơující ke zkrácení doby pơerušení nebo omezení provozu ťi zmírnűní následkƳ pơerušení nebo omezení provozu,
b) na pronájem náhradních prostor nebo pơípadný rozdíl mezi náklady
vynaloženými pojištűným jako nájemcem prostor v místű pojištűní
na pronájem náhradních prostor za pơedpokladu, že se jedná o náklady na trhu obvyklé,
c) nezbytné pro realizaci pojištűné ťinnosti, po dobu pơerušení nebo
omezení provozu, použití náhradních prostơedkƳ, apod.,
d) na opatơení potơebná k informováním klientƳ, pokud musely být vynaloženy v souvislosti s pơerušením provozu v podniku pojištűného.
2.2.4. Vícenáklady uhradí pojistitel maximálnű do výše 5 % celkové pojistné
ťástky nebo celkového limitu pojistného plnűní pro pojištűní pơerušení
(omezení) provozu.
2.3. Pơerušení provozu zaťíná okamžikem vzniku vűcné škody. Pokud však
k pơerušení provozu došlo pozdűji, než okamžikem vzniku vűcné škody,
ale v pơíťinné souvislosti s touto škodou, považuje se za poťátek pơerušení provozu tento pozdűjší okamžik.
2.4. Pơerušení provozu konťí okamžikem, kdy poškozené nebo zniťené vűci
jsou (nebo mohly být) obnoveny nebo uvedeny do stavu, v jakém byly
provozovány pơed vznikem vűcné škody.
2.5. Poťátek a konec omezení provozu se stanoví obdobnű jako v pơípadű
pơerušení provozu.
2.6. Pojistná hodnota vyjadơuje následnou škodu podle odst. 2.2. tohoto
ťlánku za sjednanou dobu odškodnűní.
2.7. Pojistná ťástka vyjadơuje rozdíl mezi následnou škodou podle odst. 2.2.
tohoto ťlánku a variabilními náklady vynakládanými na pojištűnou ťinnost (variabilními náklady se rozumí napơ. náklady na energie, odvody
z mezd, apod.).
2.8. Pojistná ťástka je horní hranicí plnűní pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v prƳbűhu sjednané doby odškodnűní.
2.9. Právo na pojistné plnűní vzniká jen tehdy, pokud ke vzniku škody na vűci
a vzniku následné škody došlo v dobű trvání pojištűní.
2.10. Pokud je doba pơerušení nebo omezení provozu kratší, než sjednaná
doba odškodnűní, stanoví se max. výše pojistného plnűní ve stejném poműru k pojistné ťástce pro pơerušení provozu, v jakém je doba pơerušení
nebo omezení k sjednané dobű odškodnűní.
2.11. Pojistitel je oprávnűn pơiműơenű snížit pojistné plnűní o pơípadné ekonomické výhody, které vzniknou pojištűnému bűhem doby odškodnűní
jako následek pơerušení nebo omezení provozu.
2.12. Délka doby odškodnűní ťiní maximálnű 12 műsícƳ.
2.13. Pojištűní pơerušení (omezení) provozu a vícenákladƳ se nevztahuje na
náklady, které vzniknou:
a) v dƳsledku úơednű naơízených opatơení, která omezují obnovu a provoz podniku,
b) tím, že pojištűný nezajistí vťas obnovu nebo opűtovné poơízení zniťených, poškozených nebo ztracených vűcí, napơ. z dƳvodu nedostatku Ònanťních prostơedkƳ.
2.14. Pokud se na poškození nebo zniťení vűci sloužící k provozu pojištűné
ťinnosti vztahuje pojistné krytí vyplývající z jiné pojistné smlouvy, pojistitel neposkytne pojistné plnűní z pojištűní pơerušení (omezení) provozu
a vícenákladƳ.
2.15. Pojištűný je povinen:
a) bezodkladnű oznámit pojistiteli vznik vűcné škody, která má nebo
mƳže mít za následek vznik následné škody, a vyžádat si pokyny pojistitele ohlednű dalšího postupu,
b) vést písemnou evidenci o pơerušení provozu, která bude obsahovat
údaje nezbytné pro prokázání výše následné škody a dobű trvání pơerušení nebo omezení provozu.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Základní pojištŰní pƠerušení (omezení) provozu (na limit pojistného
plnűní)
Základní pojištŰní pƠerušení (omezení) se sjednává s roťním limitem
pojistného plnűní. Toto pojištűní se ơídí odst. 1.1. až 1.5., 2.1. až 2.5., 2.9.
až 2.11., 2.13. až 2.15. tohoto ťlánku.
Pojistná nebezpeťí, proti kterým se základní pojištűní pơerušení (omezení) provozu sjednává, jsou uvedena v pojistné smlouvű.
Délka doby odškodnűní ťiní maximálnű 3 műsíce.
Spoluúťast pojištűného ťiní 3 dny, minimálnű však 5 000 Kť. V pơípadű,
že délka pơerušení (omezení) provozu pơesáhne 3 dny, pojistitel poskytne pojistné plnűní za celou dobu pơerušení (omezení) provozu od jejího
prvního dne. Spoluúťast 5 000 Kť zƳstává však i v tomto pơípadű zachována, pokud není ve smlouvű dohodnuta spoluúťast vyšší.
V pơípadű pojistné události je pojištűný povinen doložit výši vzniklé škody pomocí údajƳ z výkazu ziskƳ a ztrát (u právnických osob) nebo údajƳ
vyplývajících z daƔové evidence ve smyslu zákona o dani z pơíjmƳ (u fyzických osob).

ţlánek 8
Základní pojistná nebezpeŤí
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.
2.1.

2.2.
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Požár a související nebezpeŤí, tj. požár, výbuch, úder blesku, zơícení letadla
Požárem se rozumí oheƔ v místű pojištűní, který vznikl nebo se rozšíơil mimo urťené ohništű. Pojistnou událostí z dƳvodu tohoto pojistného nebezpeťí je i poškození nebo zniťení pojištűné vűci pƳsobením hasební látky použité pơi zásahu proti požáru nebo stržením
stavebních souťástí pơi zdolávání požáru nebo pơi odstraƔování jeho
následkƳ.
Výbuchem se rozumí náhlý projev roztažnosti plynƳ nebo par navenek. Za výbuch tlakové nádoby se považuje roztržení její stűny
v takovém rozsahu, že dojde k náhlému vyrovnání tlaku uvnitơ a vnű
nádoby.
Úderem blesku se rozumí bezprostơední pơechod blesku na pojištűnou vűc, tj. pơímý zásah blesku, pơi nűmž proud blesku zcela nebo
z ťásti prochází pojištűnou vűcí, a který zanechá prokazatelné stopy
v místű pojištűní.
ZƠícením letadla se rozumí náraz nebo zơícení letadla, (tj. letoun, vrtulník, kluzák, volný balon), jeho ťásti nebo nákladu.
Pojištűní se nevztahuje na škody zpƳsobené:
a) kouơem v dƳsledku požáru nebo výbuchu mimo místo pojištűní, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
b) vystavením vűci užitkovému ohni nebo teplu,
c) ožehnutím nezpƳsobeným požárem, výbuchem nebo úderem
blesku,
d) na elektrickém zaơízení, které byly zapơíťinűny zkratem nebo pơepűtím, k nűmuž nedošlo v dƳsledku požáru, výbuchu nebo pơímého
úderu blesku, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
e) cíleným výbuchem pơi trhacích pracích,
f) rázovou vlnou, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak,
g) výbuchem ve spalovacím motoru, hlavních stơelných zbraní a ostatních zaơízeních, které k zajištűní svého chodu využívají výbuch,
h) ohnűm a žárem, který zpƳsobil škody na zaơízeních v dƳsledku toho,
že se v nich nebo jimi vyrábí, distribuuje nebo pơedává teplo.
Voda z vodovodního zaƠízení (náhlá porucha, zamrznutí)
Vodou z vodovodního zaƠízení se rozumí voda a vodní pára nebo jiná
tekutina unikající z vodovodního zaơízení nebo jeho pơíslušenství v dƳsledku náhlé poruchy, náhlého porušení integrity vodovodního zaơízení
nebo jeho pơíslušenství nebo jeho zamrznutí v pơímé souvislosti s povahou a funkcí vodovodního zaơízení nebo jeho pơíslušenství.
Vodovodním zaơízením se rozumí:
a) vnitơní vodovod, kterým je systém potrubí urťený pro rozvod vody po
budovű, který je pơipojen na konec vodovodní pơípojky; pouze pokud
je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na potrubí
mimo budovu,
b) vnitơní kanalizace, kterou je systém urťený k odvádűní odpadních
vod, popơípadű i srážkových vod, z budovy až k místu pơipojení na
kanalizaťní pơípojku; pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto,
vztahuje se pojištűní i na potrubí mimo budovu,
c) vnitơní rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizaťních
zaơízení, solárních zaơízení a zaơízení urťených k vytápűní budovy
a ohơevu vody vťetnű pơíslušenství tűchto systémƳ, pokud je toto
pơíslušenství umístűno uvnitơ budovy,
d) vnitơní rozvodné systémy sprinklerového hasicího zaơízení nebo jiných hasicích zaơízení vťetnű zaơízení na nű pơipojených,
e) vodovodní pơípojky a pơípojky odpadního potrubí ve vlastnictví pojištűného a na pozemku pojištűného.

5.

Ostatní nebezpeŤí, tj. zeműtơesení, sesuv pƳdy, lavina a tíha snűhu,
sprinklerové hasicí zaơízení, náraz vozidla, kouơ, rázová vlna, pád stromƳ,
stožárƳ a jiných pơedműtƳ.
5.1. ZemŰtƠesením se rozumí otơesy zemského povrchu vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru. Zeműtơesení platí za prokázané,
pokud pojištűný pơedloží dƳkaz o tom, že zeműtơesení dosáhlo v místű
pojištűní minimálnű 6. stupnű makroseismické stupnice MSK - 64.
5.2. Sesuvem pƲdy se rozumí pơírodními vlivy zapơíťinűné náhlé sesutí nebo
zơícení zeminy nebo horniny.
5.2.1. Pojištűní se nevztahuje na škody vzniklé:
a) v souvislosti se zműnou únosnosti základové pƳdy a procesy spojenými s konsolidací základových poműrƳ stavby a s objemovými zműnami základové pƳdy,
b) v dƳsledku lidské ťinnosti (napơ. prƳmyslovými provozy, dƳlní ťinností, provozování dopravy atd.),
c) náhlým poklesem zemského povrchu do podzemních dutin v dƳsledku pơírodních vlivƳ.
5.3. Lavinou se rozumí sesuv snűhové nebo ledové vrstvy z pơírodních svahƳ.
5.4. Tíhou snŰhu se rozumí poškození stavebních souťástí pƳsobením statické nebo kinetické tíhy snűhu nebo ledové vrstvy, pokud tyto škody
nenastaly v období 10 dnƳ (vťetnű) od poťátku pojištűní. Pokud není
v pojistné smlouvű uvedeno jinak, pojištűní se nevztahuje na škody zpƳsobené rozpínavostí ledu a prosakování tajícího snűhu nebo ledu.
5.5. Škodou zpƲsobenou sprinklerovým hasicím zaƠízením se rozumí poškození vűci hasební vodou v dƳsledku chybné funkce sprinklerového
hasicího zaơízení.
5.6. Nárazem vozidla se rozumí náraz motorového nebo nemotorového vozidla, kolejového vozidla, vozidla lanových drah nebo jeho nákladu.
5.6.1. Pojištűní se nevztahuje na škody zpƳsobené vozidly provozovanými pojištűným, uživatelem budovy nebo jejich zaműstnanci.
5.7. KouƠem se rozumí:
a) náhlý únik kouơe v dƳsledku poruchy ze zaơízení v místű pojištűní,
b) kouơ v dƳsledku požáru nebo výbuchu mimo místo pojištűní.
5.8. Rázovou vlnou se rozumí tlaková vlna šíơící se vzduchem, vzniklá letem
nadzvukového letounu v dƳsledku pơekonání rychlosti zvuku.
5.9. Pádem stromƲ, stožárƲ a jiných pƠedmŰtƲ se rozumí pád stromƳ, stožárƳ a jiných pơedműtƳ, které nejsou pơedműtem pojištűní nebo souťástí pojištűné vűci, vyvolaný zemskou gravitací.
5.9.1. Pojištűní se nevztahuje na škody zpƳsobené vrženými, vystơelenými
nebo létajícími pơedműty ťi objekty.
6.
Krádež vloupáním
6.1. Krádeží vloupáním se rozumí odcizení, poškození nebo zniťení pojištűné vűci poté, co bylo prokazatelnű pơekonáno ochranné zabezpeťení
v místű pojištűní, tj. pokud pachatel:
a) vnikl do místa pojištűní prokazatelnű pomocí nástrojƳ jiných než urťených k ơádnému otevơení; použití tűchto nástrojƳ není prokázáno
samotným zjištűním, že došlo k odcizení, poškození nebo zniťení
pojištűné vűci,
b) vnikl do místa pojištűní pomocí klíťƳ, kterých se zmocnil krádeží
vloupáním. Pro stanovení limitu pojistného plnűní je rozhodující zabezpeťení místa, kde došlo k odcizení klíťƳ, proti krádeži vloupáním,
dle podmínek uvedených v DoplƔkových pojistných podmínkách zabezpeťení místa pojištűní proti krádeži vloupáním a loupeži,
c) vnikl na oplocený pozemek, pojistné plnűní je omezeno limity pojistného plnűní dle DoplƔkových pojistných podmínek zabezpeťení
místa pojištűní proti krádeži vloupáním a loupeži,
d) vnikl do místa pojištűní pomocí klíťƳ, kterých se zmocnil loupeží.
Pro stanovení limitu pojistného plnűní je rozhodující zabezpeťení
proti loupeži dle podmínek uvedených v DoplƔkových pojistných
podmínkách zabezpeťení místa pojištűní proti krádeži vloupáním
a loupeži.
6.2. Pojištűní se nevztahuje na vűci, které pachatel poškodil, zniťil nebo odcizil z vývűsních skơínűk a vitrín umístűných vnű budovy, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.
6.3. Pojištűní se nevztahuje na vűci, které pachatel odcizil, poškodil nebo zniťil poté, co vnikl do uzavơeného prostoru lstí.
6.4. V pơípadű krádeže vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnűní podle
úrovnű zabezpeťení místa pojištűní proti krádeži vloupáním stanovené
DoplƔkovými pojistnými podmínkami zabezpeťení místa pojištűní proti
krádeži vloupáním a loupeži.
6.5. Pojištűní se vztahuje pouze na vűci odcizené, poškozené nebo zniťené
krádeží vloupáním, jejíž spáchání bylo potvrzeno šetơením Policie ŤR.

2.3. Pơíslušenstvím vodovodního zaơízení se rozumí zejména klimatizaťní
jednotky, solární panely, kotle, zaơizovací pơedműty (WC mísy, umyvadla, vany, sprchové kouty, dơezy, apod. ) a vodovodní baterie.
2.4. Pokud je pơedműtem pojištűní budova, vztahuje se pojištűní i na poškození vodovodního zaơízení nebo jeho pơíslušenství kromű pơíslušenství,
jehož vada byla bezprostơednű pơíťinou vzniku škody. Pokud vznikne
škoda na potrubí, pojistitel uhradí škodu v rozsahu nákladƳ na výműnu
nejvýše 3 metrƳ potrubí.
2.5. Pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, pojištűní se nevztahuje
na škody zpƳsobené:
a) vodou v dƳsledku chybné funkce sprinklerového hasicího zaơízení,
b) vodou z bazénu, sauny, whirlpoolu a obdobného zaơízení,
c) vodou z akvária ťi obdobné nádrže sloužící k umístűní živoťichƳ
nebo rostlin,
d) vodou z technologických celkƳ, tj. potrubí a pơíslušenství urťené ke
konkrétnímu technologickému nebo výrobnímu procesu,
e) vynaložením nákladƳ na úhradu vodného a stoťného v pơímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zaơízení v dƳsledku jeho poruchy,
f) v dƳsledku zamrznutí dešƩových svodƳ umístűných na obvodovém
plášti budovy.
2.6. Pojištűní se nevztahuje na škody zpƳsobené vodou vytékající z otevơených kohoutƳ.
2.7. Pojištűný je povinen:
a) pravidelnű kontrolovat a udržovat vodovodní zaơízení v bezvadném
technickém stavu,
b) v pơípadű hrozícího vzniku škody pơijmout veškerá nezbytná opatơení, zejména uzavơít pơívod vody nebo vypustit vodu z vodovodního
zaơízení,
c) v chladném období zajistit dostateťné vytápűní budovy,
d) v prostorech, které leží pod úrovní 1. nadzemního podlaží zajistit uložení pojištűných movitých vűcí (zejména zásob) minimálnű 12 cm
nad úrovní podlahy.
3.
VichƠice, krupobití
3.1. Škodou zpƳsobenou vichơicí, krupobitím se rozumí:
a) bezprostơední pƳsobení vichơice, krupobití na pojištűnou vűc,
b) vržení pơedműtu na pojištűnou vűc zpƳsobené vichơicí,
c) poškození nebo zniťení pojištűných movitých vűcí vzniklé v pơíťinné souvislosti s poškozením stavebních souťástí budovy, v níž jsou
pojištűné vűci movité umístűny, pơiťemž pơíťinou poškození budovy
musí být skuteťnost uvedená v písm. a), b) tohoto odstavce.
3.2. Za vichơici se považuje proudűní vzduchu dosahující v místű pojištűní
min. rychlosti 75 km/ hod.
3.3. NemƳže-li být rychlost proudűní vzduchu zjištűna, nahradí pojistitel
škodu zpƳsobenou vichơicí, pokud pojištűný prokáže, že pohyb vzduchu
v okolí místa pojištűní zpƳsobil škody na srovnatelných stavbách v bezvadném technickém stavu nebo na stejnű odolných vűcech.
3.4. Pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak, pojištűní se nevztahuje
na škody:
a) zpƳsobené náhlým vniknutím atmosférických srážek nebo neťistot
do budovy, pokud k nűmu nedošlo poškozením stavebních souťástí
vichơicí, krupobitím,
b) vzniklé na movitých vűcech umístűných mimo budovu na volném
prostranství,
c) zpƳsobené nebo zvýšené v dƳsledku nekompletnosti stavebních
konstrukcí nebo jejich nedostateťné funkce vť. výplní stavebních
otvorƳ (zejm. oken a dveơí) a konstrukce zastơešení.
4.
PovodeƓ a záplava
4.1. Povodní se rozumí:
a) zaplavení místa pojištűní vodou, která vystoupila z bơehƳ vodního
toku nebo vodního díla následkem pơírodních jevƳ (deštű, tání, chodu ledƳ apod.),
b) pơíval vody zpƳsobený poruchou vodního díla.
4.2. Záplavou se rozumí:
a) zaplavení ťásti zemského povrchu bez pơirozeného nebo dostateťného odtoku povrchových vod následkem atmosférických srážek,
b) soustơedűný odtok srážkových vod po zemském povrchu, tzv. dešƩový pơíval.
4.3. Pojištűní se nevztahuje na škody zpƳsobené:
a) v obvyklých záplavových územích (tj. oblast, která bývá zaplavována
povodní s periodicitou 20 let nebo nižší, resp. záplavové území stanovené nebo navržené územním plánem obce, správcem vodního
toku, vodoprávním úơadem apod.),
b) povodní nebo v pơímé souvislosti s povodní, pokud tyto škody nastaly
v období 10 dnƳ (vťetnű) od poťátku pojištűní,
c) pronikáním nebo zvýšením hladiny podzemní vody.
4.4. Pojištűný je povinen v prostorech, které leží pod úrovní 1. nadzemního
podlaží, zajistit uložení pojištűných movitých vűcí (zejména zásob) minimálnű 12 cm nad úrovní podlahy.

ţlánek 9
DoplƓková pojistná nebezpeŤí – pƠipojištŰní
1.
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Pojištűní podle tohoto ťlánku se sjednává s roťním limitem pojistného
plnűní dle ťl. 21, odst. 9. VPP.

2.
Loupež
2.1. Loupeží se rozumí užití násilí nebo pohrƳžky bezprostơedního násilí
v úmyslu zmocnit se vűci v místű pojištűní nebo pơi pơepravű mimo místo pojištűní, pơi kterém dojde k odcizení, poškození nebo zniťení pojištűné vűci.
2.2. Pojištűní se vztahuje pouze na vűci odcizené loupeží, jejíž spáchání bylo
potvrzeno šetơením Policie ŤR.
3.
Vandalismus
3.1. Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zniťení pojištűné
vűci.
3.2. Pojištűný je povinen zpƳsobenou škodu oznámit Policii ŤR, jinak pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnűní.
3.3. Pojištűní dle odst. 3. tohoto ťlánku se sjednává se spoluúťastí minimálnű
5 000 Kť.
4.
PƠepŰtí
Pơepűtím se rozumí výkyvy napűtí v elektrické síti (pơepűtí, podpűtí)
nebo výboj statické elektơiny v atmosféơe v souvislosti s úderem blesku,
dále škody zpƳsobené elektrickou energií na vinutí elektromotorƳ.
5.
Atmosférické srážky
5.1. Atmosférickými srážkami se rozumí poškození nebo zniťení pojištűné
vűci:
a) vniknutím atmosférických srážek do pojištűné nemovitosti stavebními netűsnostmi,
b) rozpínavostí ledu a prosakováním tajícího snűhu nebo ledu,
c) v dƳsledku zamrznutí dešƩových svodƳ umístűných na obvodovém
plášti budovy.
5.2. Pojištűní se nevztahuje na škody zpƳsobené vniknutím atmosférických
srážek neuzavơenými vnűjšími stavebními otvory.
6.
Poškození zateplené fasády hlodavci, ptactvem a hmyzem
6.1. Zateplenou fasádou se rozumí vnűjší tepelnű izolaťní kompozitní systém s tepelnou izolací z pűnového polystyrenu nebo z minerální vlny
a s koneťnou povrchovou úpravou. Pojistitel nahradí škodu zpƳsobenou
destruktivní ťinností hlodavcƳ, ptactva ťi hmyzu na vnűjší zateplené fasádű.
6.2. Pojištűní se nevztahuje na jakékoliv následné škody spojené s tímto pojistným nebezpeťím.
7.
Porucha chladicího zaƠízení
Škodami zpƳsobenými poruchou chladicího zaơízení se rozumí škody
na movitých vűcech vzniklé v dƳsledku prokazatelné poruchy chladicího
zaơízení nebo výpadku v elektrické síti budovy.

ţlánek 13
Místo pojištŰní
Místem pojištűní je odchylnű od ťl. 19 VPP území Ťeské republiky a Slovenské republiky, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak. Územní rozsah
uvedený v tomto ťlánku ZPP se vztahuje i na škody vzniklé na elektronických
zaơízeních v dƳsledku základních a doplƔkových pojistných nebezpeťí sjednaných v pojistné smlouvű.

ţlánek 14
Rozsah pojištŰní
1.

2.

3.

ţást III.
PojištŰní skla

ţást V.
PƠipojištŰní strojního zaƠízení

ţlánek 10
PƠedmŰt pojištŰní
1.
2.

ţlánek 15
PƠedmŰt pojištŰní

Pojištűní se vztahuje na pevnű osazená zasklení stavebních souťástí budovy vťetnű povrchových úprav.
Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na:
a) sklenűné ťásti vűcí movitých (zasklení nábytku, zrcadla, osvűtlovací
tűlesa, sklokeramické varné plochy, akvária apod.),
b) pơedműty umístűné vnű budovy (Òremní štíty, reklamní tabule, vývűsní skơíƔky a vitríny, osvűtlení apod.).

Pojištűní se vztahuje na provozuschopná strojní zaơízení používaná dle svého
urťení.

ţlánek 16
Místo pojištŰní
1.
2.

ţlánek 11
Rozsah pojištŰní
1.
2.

3.

Pojištűní se vztahuje na pojistné nebezpeťí poškození elektroniky.
Za poškození elektroniky se považuje poškození nebo zniťení elektroniky z jiné pơíťiny, než jsou základní pojistná nebezpeťí.
Pojistná ťástka elektroniky je zahrnuta do pojistné ťástky vűcí movitých
nebo nemovitostí. Sjednaná základní pojistná nebezpeťí se vztahují i na
pojištűní elektroniky. Pokud není v pojistné smlouvű ujednáno jinak, je
pojistná ťástka software zahrnuta do pojistné ťástky elektroniky, a to
maximálnű do výše 25 % celkové pojistné ťástky elektroniky.
Pojištűní se nevztahuje na:
a) škody vzniklé v dƳsledku bűžného opotơebení, postupného stárnutí,
únavou materiálu,
b) škody vzniklé v dƳsledku dlouhodobého nepoužívání nebo uskladnűní elektroniky,
c) ťásti elektroniky, které jsou v rámci provozu obnovovány nebo nahrazovány v dƳsledku vysoké míry opotơebení nebo znehodnocení
(Òlmy, tiskové pásky apod.),
d) provozní náplnű (napơ. vývojky, reakťní látky, tonery, maziva, paliva,
katalyzátory, ťistící prostơedky apod.),
e) ostatní ťásti elektroniky, které jsou v rámci provozu obnovovány
nebo nahrazovány v dƳsledku nízké životnosti (pojistky, zdroje, baterie, Òltry, rastry, síta, tűsnící ťásti a materiály, tlumící ťásti a materiály,
izolaťní ťásti a materiály, hnací nebo rozvodové ơemeny apod.),
f) zdroje svűtla a záơiťe (žárovky, záơivky, rentgenky, vysokofrekvenťní
elektronky, laserové trubice, snímací elektronky apod.),
g) škody vzniklé v dƳsledku ztráty vűci,
h) škody, které jsou kryty v rámci záruky výrobce elektronického zaơízení,
i) škody zpƳsobené jakýmikoliv vadami nebo nedostatky, které műla
pojištűná vűc již pơed uzavơením pojištűní a které byly nebo mohly
být známy pojistníkovi.

Pojištűní se vztahuje na pojistné nebezpeťí rozbití skla.
Pojištűní se nevztahuje na škody:
a) zpƳsobené poškrábáním skla nebo jiným poškozením povrchu,
b) vzniklé bűhem montáže nebo demontáže skla.
Pojištűní skla se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní dle ťl. 21,
odst. 9. VPP.

Místem pojištűní je budova, pozemek nebo prostory uvedené v pojistné
smlouvű.
Pojištűní se vztahuje na pojištűný majetek nacházející se v místű pojištűní. Pojištűní se vztahuje i na pojištűný majetek, který byl z dƳvodu bezprostơednű hrozící nebo již nastalé pojistné události pơemístűn z místa
pojištűní. Ustanovení ťlánku 2, odst. 2. VPP tím není dotťeno.

ţlánek 17
Rozsah pojištŰní
1.

2.

ţást IV.
PƠipojištŰní elektroniky

3.

ţlánek 12
PƠedmŰt pojištŰní

4.

Pojištűní se vztahuje na provozuschopná elektronická zaơízení používaná dle
svého urťení, a to vťetnű systémového a aplikaťního software v rozsahu poskytovaném pơíslušnou licencí, bez uživatelských dat.
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Pojištűní se vztahuje na pojistné nebezpeťí poškození strojního zaơízení. Za poškození strojního zaơízení se považuje poškození nebo zniťení
strojního zaơízení z jiné pơíťiny, než jsou základní pojistná nebezpeťí.
Pojistná ťástka strojního zaơízení je zahrnuta do pojistné ťástky vűcí movitých nebo nemovitostí. Sjednaná základní pojistná nebezpeťí se vztahují i na pojištűní strojního zaơízení.
Pojištűní se vztahuje pouze na poškození strojního zaơízení nebo jeho
ťásti, pokud poškození vyžaduje opravu nebo výműnu.
Pojištűní se nevztahuje na:
a) škody vzniklé v dƳsledku bűžného opotơebení, postupného stárnutí,
únavou materiálu,
b) strojní souťásti pro kluzná a valivá uložení, písty a vložky válcƳ,
c) pneumatická a hydraulická kladiva, drtiťe, dƳlní stroje,
d) náơadí,

e) prototypy,
f) ťásti strojního zaơízení, které jsou v rámci bűžného provozu obnovovány nebo nahrazovány v dƳsledku vysoké míry opotơebení nebo
nízké životnosti (zejména pojistky, Òltry, tűsnűní, tlumiťe, hnací
a rozvodové ơemeny a ơetűzy, transportní pásy, rošty, trysky hoơákƳ
spalovacích zaơízení, hadice, Òltraťní síta, gumové, textilní a plastické
potahy), nástroje (zejm. vrtáky, nože, pilové listy, ơezné a brusné kotouťe, matrice, raznice a formy), vyzdívky, obklady a nátűry,
g) zdroje svűtla (zejm. žárovky, záơivky), akumulátorové baterie a elektrochemické ťlánky,
h) provozní náplnű (zejména maziva, paliva, chemikálie, Òltraťní hmoty, kontaktní hmoty, katalyzátory, chladicí kapaliny, ťistidla),
i) škody zpƳsobené jakýmikoliv vadami nebo nedostatky, které műla
pojištűná vűc již pơed uzavơením pojištűní a které byly nebo mohly
být známy pojistníkovi,
j) škody vzniklé v dƳsledku ztráty vűci,
k) škody, které jsou kryty v rámci záruky výrobce strojního zaơízení.

ţlánek 19
Zvláštní výluky z pojištŰní
Pojištűní nákladu se nevztahuje na škody, které byly bez ohledu na spolupƳsobící pơíťiny pơímo ťi nepơímo zpƳsobené nebo zvýšené:
a)
pơirozenou povahou nákladu (zejména jeho vnitơní zkázou nebo úbytkem), rzí, oxidací, vlhkem, rozlámáním, deformací, poškozením povrchu, samovznícením, nasáknutím pachu, povűtrnostními vlivy (mráz,
horko, déšƩ, sníh), živoťišnými škƳdci, chybűjícím nebo nedostateťným
obalem obvyklým v obchodním styku; to neplatí, pokud bylo prokázáno,
že uvedený vliv byl pơímým následkem pojistného nebezpeťí, pro nűž
bylo pojištűní sjednáno,
b)
provozem vozidla (zejména prudkým brzdűním, nepơiműơenou rychlostí), v dƳsledku závady na pneumatice nebo jiné provozní závady na vozidle, pokud tyto události nevedly k dopravní nehodű,
c)
zpoždűním pơepravy nebo nedodržením dodací lhƳty.

ţlánek 20
Zvláštní povinnosti pojištŰného
Pojištűný je povinen:
a)
dodržovat všechny obecnű závazné právní pơedpisy vztahující se k provozu vozidla, udržovat vozidlo v ơádném technickém stavu, svűơovat
jeho ơízení pouze osobám k tomu oprávnűným a zpƳsobilým a nepơekraťovat maximální pơípustné zatížení vozidla,
b)
vznik škodní události oznámit bez zbyteťného odkladu policii,
c)
pơedložit pojistiteli bez zbyteťného odkladu zprávu o vzniku škodní události zpracovanou ơidiťem vozidla a doklad o výsledku vyšetơování škodní
události policií.

ţást VI.
PojištŰní nákladu
ţlánek 18
Rozsah pojištŰní
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Pojištűní se vztahuje pouze na náklad pơepravovaný silniťním motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou tűchto vozidel (dále jen „vozidlo“),
jehož vlastníkem nebo provozovatelem je pojištűný, které je ơízeno pojištűným, jeho zástupcem nebo zaműstnancem.
Pojištűní zaniká dnem, kdy pojištűný pơestal být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, resp. všech vozidel uvedených v pojistné smlouvű.
Pojištűní se vztahuje na pơepravovaný náklad od okamžiku naložení
nákladu na vozidlo za úťelem jeho bezprostơednű následující pơepravy
do okamžiku zahájení vykládání nákladu z vozidla. Na náklad v dobű jeho
nakládání na vozidlo a vykládání z vozidla se pojištűní nevztahuje.
Pojištűní nákladu je možno sjednat jako základní pojištűní nebo rozšíơené pojištűní.
Základní pojištűní se vztahuje na škodu zpƳsobenou:
a) dopravní nehodou nebo jiným náhlým násilným pƳsobením mechanických sil na vozidlo nebo náklad,
b) základními pojistnými nebezpeťími (ťl. 8 ZPP) s výjimkou krádeže
vloupáním.
Rozšíơené pojištűní se kromű pojistných nebezpeťí uvedených v pơedchozím odstavci vztahuje rovnűž na škodu zpƳsobenou:
a) krádeží vloupáním do vozidla,
b) krádeží vozidla,
c) loupeží,
d) vandalismem.
Není-li dohodnuto jinak, uhradí pojistitel škodu na pojištűném nákladu
zpƳsobenou krádeží vloupáním do vozidla nebo krádeží vozidla, pouze
pokud v dobű škodní události bylo celé vozidlo vťetnű ložného prostoru
uzamťeno, resp. celé vozidlo bylo uzamťeno a ložný prostor zcela zakryt
uzamťenou plachtou a souťasnű bylo vozidlo:
a) odstaveno v uzamťené samostatné (nikoli hromadné) garáži, nebo
b) odstaveno na stơeženém oploceném parkovišti a vybaveno fungujícím zabezpeťovacím zaơízením vydávajícím pơi vniknutí neoprávnűné osoby do vozidla hlasitý zvuk, nebo
c) nepơetržitű a bezprostơednű stơeženo zletilou fyzickou osobou; za takovou ostrahu se nepovažuje dohled z okna, prƳmyslovou televizí
nebo pomocí zvíơat, nebo
d) vozidlo vť. nákladového prostoru bylo vybaveno fungujícím zabezpeťovacím zaơízením, které pơi vniknutí neoprávnűné osoby do vozidla signalizuje poplachový stav, nebo bylo vybaveno automatickým
telefonním voliťem (GSM), který pơi vniknutí neoprávnűné osoby do
vozidla uvűdomí ơidiťe vozidla vyzvánűním (ne SMS) o poplachovém
stavu. Vozidlo musí být odstaveno na takovém místű, aby pojištűný
nebo jeho zástupce mohl provést bezprostơednű na základű signalizace poplachového stavu kontrolu vozidla na místű odstavení.
Pokud nebude vozidlo zabezpeťeno zpƳsobem uvedeným v odst. 7.,
písm. a) až d) tohoto ťlánku, poskytne pojistitel pojistné plnűní maximálnű do výše 50 000 Kť.
Na krádež nákladu na otevơeném vozidle se pojištűní nevztahuje, ledaže
došlo ke krádeži vozidla i s nákladem, pokud bylo v dobű škodní události
vozidlo uzamťeno a souťasnű byly splnűny podmínky uvedené v DoplƔkových pojistných podmínkách zabezpeťení místa pojištűní proti krádeži vloupáním a loupeži.

ţást VII.
PojištŰní odpovŰdnosti za škodu
ţlánek 21
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou provozní Ťinností
Pojištűní se vztahuje na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou podnikatelskou
ťinností pojištűného ve smyslu ťl. 34 VPP.

ţlánek 22
PojištŰní odpovŰdnosti za škodu zpƲsobenou vadou výrobku
1.
2.

3.
4.

5.

6.
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Pouze pokud je v pojistné smlouvű ujednáno, vztahuje se pojištűní
i na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou vadou výrobku.
Pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou vadou výrobku se vztahuje
na takové škody, které byly zpƳsobeny výrobky uvedenými na trh v dobű
trvání pojištűní. Jen na základű výslovného ujednání se pojištűní vztahuje
na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou vadou výrobku, který byl uveden
na trh pơed vznikem pojištűní. Ustanovení ťlánku 2 odst. 1. VPP tím není
dotťeno.
Uvedení výrobku na trh je pro úťely tűchto pojistných podmínek deÒnováno v ťl. 17, odst. 34. VPP.
Pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou vadou výrobku se vztahuje i na škodní události nastalé na území Evropy, pokud pojistník
nebo pojištűný nebo osoby za nű jednající nevűdűli o exportu výrobkƳ
v dobű jejich uvedení na trh a ani vűdűt nemohli. Ustanovení ťl. 36 VPP
tím není dotťeno. Tato rozšíơená pojistná ochrana není dána, pokud
pojištűný, tơetí osoba nebo orgány státní moci zabránili vyšetơení škody, její likvidaci nebo pokud zabránili splnűní jiné obdobné povinnosti
pojistitele.
Pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou vadou výrobku se nevztahuje na:
a) škody na výrobku samotném,
b) pơípady, kdy vada výrobku nemohla být s ohledem na stav ve vývoji
vűdy a techniky v okamžiku uvedení výrobku na trh zjištűna,
c) odpovűdnost za škodu zpƳsobenou vadou výrobku, jehož výroba
byla pojištűným pơevedena na tơetí osobu licenťní smlouvou,
d) škody zpƳsobené vadou letadla nebo souťástky do letadla, jestliže
má tato vada svƳj pƳvod v konstrukci (projektu), ve výrobű nebo
opravű letadla, vťetnű škod na samotných letadlech, škody zpƳsobené pơepravovaným osobám a škody na pơepravovaných vűcech;
totéž platí pro kosmické rakety,
e) odpovűdnost za škodu zpƳsobenou vadou výrobku, pokud pojištűný
nebo za nűj jednající osoby o vadű výrobku v dobű uvedení na trh
vűdűli nebo vűdűt mohli.
Pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou vadou výrobku není pojištűním odpovűdnosti za vady výrobku.

nu škodu a jednoho uťnű (studenta) a maximálnű do výše 1 000 000 Kť
pro všechny škody bűhem jednoho pojistného roku. Ostatní škody uhradí pojistitel v rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnűní maximálnű do výše 1 000 000 Kť pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku, pokud není v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.

ţlánek 23
PojištŰní odpovŰdnosti za škodu
zpƲsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem
a Ťinnostmi souvisejícími s pojištŰnou Ťinností
1.

2.

Toto pojištűní se vztahuje i na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem, a to jak k budovám tak k pozemkƳm, které jsou ve vlastnictví pojištűného a slouží k výkonu pojištűné ťinnosti. Pokud je nemovitost nebo její ťást pronajata, vztahuje se pojištűní
odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem na tuto nemovitost pouze tehdy, pokud je v pojistné smlouvű
uveden pronájem nemovitosti jako jedna z pojištűných ťinností.
Pojištűní se vztahuje vedle pojištűné ťinnosti rovnűž na ťinnosti související, zejména provozování jídelen, sociálních, zdravotních a sportovních
zaơízení sloužících zaműstnancƳm pojištűného, držení zvíơat využívaných k zajištűní ostrahy provozních objektƳ, pơedvádűní vlastních provozních zaơízení a výrobkƳ, vťetnű úťasti na veletrzích a výstavách.

ţlánek 26
Náhrada nákladƲ léŤení vynaložených zdravotní pojišƨovnou
a regresní náhrada dávek nemocenského pojištŰní
1.

ţlánek 24
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou
na vŰcech zamŰstnancƲ
1.

2.

2.

Pojištűní se vztahuje i na odpovűdnost pojištűného za škodu zpƳsobenou na vűcech zaműstnancƳ vyplývající z pracovnűprávních pơedpisƳ,
která vznikla na vűcech, které si zaműstnanec odložil pơi plnűní pracovních úkolƳ nebo v pơímé souvislosti s nimi na místű k tomu urťeném
nebo obvyklém, pokud zaműstnanec ohlásí vznik škody zaműstnavateli
bez zbyteťného odkladu, nejpozdűji do 15 dnƳ ode dne, kdy se o škodű
dozvűdűl. Pojištűní se vztahuje na vűci zaműstnancƳ, které se do zaműstnání obvykle nosí, i na vűci zaműstnancƳ, které se do zaműstnání
obvykle nenosí. Pojištűní se nevztahuje na peníze, platební karty a jiné
obdobné karty urťené pro platební styk, vkladní knížky, cenné papíry, listiny, ceniny a šperky. V pơípadű motorových vozidel se pojištűní vztahuje
pouze na škody zpƳsobené poškozením nebo zniťením motorového
vozidla, ke kterému došlo v pơímé souvislosti s provozováním pojištűné
ťinnosti.
V rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnűní uhradí pojistitel
škody na vűcech zaműstnancƳ maximálnű do výše 10 000 Kť na jednu
škodu a jednoho zaműstnance a maximálnű do výše 1 000 000 Kť pro
všechny škody bűhem jednoho pojistného roku, pokud není v pojistné
smlouvű dohodnuto jinak.

3.

ţlánek 27
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou na pronajatých
nemovitostech
1.

2.

ţlánek 25
OdpovŰdnost za škodu
zpƲsobenou pƠi praktickém vyuŤování
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Pojištűní se vztahuje i na náhradu nákladƳ léťení zaműstnance pojištűného nebo tơetí osoby vynaložených zdravotní pojišƩovnou na zdravotní
péťi v dƳsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištűného a na
náhradu dávek nemocenského pojištűní (regresní náhradu). Pokud jde
o náhrady dávek nemocenského pojištűní, je pojistná ochrana poskytnuta pro pơípady, kdy pojištűný zpƳsobil, že v dƳsledku jeho nedbalostního protiprávního jednání došlo ke skuteťnostem rozhodným pro vznik
nároku na dávku nemocenského pojištűní vyplácenou pơíslušným orgánem státní správy.
Pojistná ochrana je však dána pouze v pơípadű, že:
a) na odpovűdnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým
se nárok na náhradu nákladƳ léťení a na náhradu dávek nemocenského pojištűní vážou, se vztahuje zákonné pojištűní odpovűdnosti
pojištűného za škodu zpƳsobenou pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání, je-li poškozeným zaműstnanec pojištűného, nebo
b) na odpovűdnost za škodu na zdraví, ke které se nárok na náhradu
nákladƳ léťení a na náhradu dávek nemocenského pojištűní vážou,
se vztahuje pojištűní sjednané touto pojistnou smlouvou, je-li poškozeným tơetí osoba.
V rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnűní uhradí pojistitel
náklady léťení a regresní náhradu dávek nemocenského pojištűní maximálnű do výše 1 000 000 Kť pro jednu a všechny škody bűhem jednoho
pojistného roku, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.

3.

Pojištűní se vztahuje i na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou pơi praktickém vyuťování u právnické nebo fyzické osoby nebo v pơímé souvislosti s ním, a to jak na škodu zpƳsobenou uťni (studentovi), tak na škodu
vzniklou tơetím osobám.
Poskytovatel praktického vyuťování se pro úťely tohoto pojištűní považuje za zaműstnavatele.
Pojištűní se nevztahuje na pơípady, kdy se zaműstnavatel zprostí nebo
zprostit mohl odpovűdnosti zcela prokázáním, že škoda vznikla:
a) tím, že postižený uťeƔ (student) svým zavinűním porušil právní,
nebo ostatní pơedpisy anebo pokyny k zajištűní bezpeťnosti a ochrany zdraví pơi práci, aťkoliv s nimi byl ơádnű seznámen a jejich znalost
a dodržování byly soustavnű vyžadovány a kontrolovány, nebo
b) v dƳsledku opilosti postiženého uťnű (studenta) nebo v dƳsledku
zneužití jiných návykových látek a zaműstnavatel nemohl škodű zabránit, a že tyto skuteťnosti byly jedinou pơíťinou škody.
Pojištűní se nevztahuje na pơípady, kdy se zaműstnavatel zprostí nebo
zprostit mohl odpovűdnosti zťásti, prokáže-li, že škoda vznikla:
a) v dƳsledku skuteťností uvedených v pơedchozím odstavci a že tyto
skuteťnosti byly jednou z pơíťin škody,
b) proto, že si uťeƔ (student) poťínal v rozporu s obvyklým zpƳsobem
chování tak, že je zơejmé, že aťkoliv neporušil právní nebo ostatní
pơedpisy anebo pokyny k zajištűní bezpeťnosti a ochrany zdraví pơi
práci, jednal lehkomyslnű, pơestože si musel být vűdom, že si mƳže
zpƳsobit újmu na zdraví.
Za lehkomyslné jednání není možné považovat bűžnou neopatrnost
a jednání vyplývající z rizika práce.
Pơi posuzování, zda uťeƔ (student) porušil právní nebo ostatní pơedpisy
anebo pokyny k zajištűní bezpeťnosti a ochrany zdraví pơi práci, se nepoužijí všeobecná ustanovení, podle nichž si má každý poťínat tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných (budou použity pơíslušné zvláštní
pơedpisy).
V rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnűní uhradí pojistitel
škody na vűcech uťƔƳ (studentƳ) maximálnű do výše 10 000 Kť na jed-

4.

Pojištűní se vztahuje i na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou na nemovitostech, které byly pojištűnému pronajaty k provozování pojištűné ťinnosti.
Pojištűní se vztahuje na škody zpƳsobené poškozením pronajaté nemovitosti.
Vylouťeny však zƳstávají škody:
a) zpƳsobené z dƳvodƳ opotơebení a stárnutí, nadműrného provozního
nebo jiného zatížení, nepơiműơeného nebo nevhodného užívání,
b) zpƳsobené užíváním pronajaté nemovitosti v rozporu s nájemní
smlouvou,
c) na nemovitostech sloužících k bydlení pojištűného nebo jeho zaműstnancƳ, nejedná-li se o bydlení pơi pơíležitosti pracovní cesty.
V rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnűní uhradí pojistitel
škody zpƳsobené na pronajatých nemovitostech maximálnű do výše
1 000 000 Kť pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného
roku, není-li v pojistné smlouvű dohodnuto jinak.

ţlánek 28
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou na vŰcech pƠevzatých
1.

2.

Pojištűní se vztahuje i na odpovűdnost za škodu na vűcech, které pojištűný pơevzal za úťelem splnűní svého smluvního závazku (dále jen
„vűci pơevzaté“). Pojištűní se nevztahuje na škody zpƳsobené vűdomým
použitím nesprávného postupu, nevhodného zaơízení nebo nástroje.
Pojištűní se nevztahuje na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou jakýmkoliv zpƳsobem na motorových vozidlech, letadlech a plavidlech všeho
druhu.
V rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnűní uhradí pojistitel
škody na vűcech pơevzatých maximálnű do výše 1 000 000 Kť pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku, není-li v pojistné
smlouvű dohodnuto jinak.

ţlánek 29
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou
na pƠevzatých silniŤních motorových vozidlech
a zvláštních vozidlech
1.
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Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
odpovűdnost pojištűného za škody zpƳsobené na dále vyjmenovaných
silniťních motorových vozidlech a zvláštních vozidlech pơevzatých za
úťelem:

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

a) diagnostiky, opravy, údržby, servisu a záruťní prohlídky, pokud jsou
pojištűnou ťinností opravy silniťních vozidel, nebo
b) bűžné údržby motorových vozidel, výműny a doplnűní provozních
kapalin, mytí aut ruťnű i pomocí myťek, pokud je pojištűnou ťinností
údržba motorových vozidel a jejich pơíslušenství, nebo
c) opravy a úpravy karoserie, pokud jsou pojištűnou ťinností klempíơství
a oprava karosérií,
d) prodeje, pokud je pojištűnou ťinností velkoobchod a maloobchod
motorovými vozidly z výroby a jejich pơíslušenstvím nebo velkoobchod a maloobchod ojetými motorovými vozidly.
Pojištűní se vztahuje na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou na tűchto
silniťních motorových vozidlech:
a) motocyklech,
b) osobních automobilech,
c) autobusech,
d) nákladních automobilech,
e) speciálních vozidlech,
f) pơípojných vozidlech,
g) ostatních silniťních vozidlech.
Pojištűní se vztahuje na odpovűdnost za škodu zpƳsobenou na tűchto
zvláštních vozidlech:
a) zeműdűlských nebo lesnických strojích,
b) ostatních pracovních strojích.
Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
odpovűdnost za škody zpƳsobené na pơevzatých speciálních a ostatních
silniťních vozidlech a vozících pro invalidy s motorickým pohonem.
Pojištűní se vztahuje na škody zpƳsobené poškozením nebo zniťením
silniťních motorových vozidel a zvláštních vozidel. Vylouťena však zƳstává odpovűdnost za škody zpƳsobené:
a) vűdomým použitím nesprávného postupu, nevhodného zaơízení
nebo nástroje,
b) základními pojistnými nebezpeťími (ťl. 8 ZPP) s výjimkou nárazu
vozidla,
c) doplƔkovými pojistnými nebezpeťími (ťl. 9 ZPP),
d) krádeží vozidla,
e) poškozením zaparkovaného vozidla zvíơetem.
Ustanovení ťl. 17, odst. 5. VPP týkající se hrubé nedbalosti se pro úťely
tohoto pojištűní použije bez dalšího v plném rozsahu.
Toto pojištűní se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní uvedeným v pojistné smlouvű v rámci celkového limitu pojistného plnűní
sjednaného v pojistné smlouvű. Limit sjednaný v pojistné smlouvű je
limitem pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.
Pojištűní se vztahuje i na škody zpƳsobené bűhem jízdy mimo provozovnu v nezbytnű nutném rozsahu pro splnűní objednané ťinnosti na
vyjmenovaných silniťních motorových vozidlech a zvláštních vozidlech
pơevzatých za úťelem uvedeným v odst. 1. tohoto ťlánku, pokud je tato
ťinnost pojištűnou ťinností, max. však do vzdálenosti 30 km od provozovny.
Rozšíơení pojistného krytí pro škody zpƳsobené bűhem jízdy mimo provozovnu se sjednává s maximálním sublimitem 200 000 Kť.

2.

3.

4.

5.

ţlánek 32
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou
na vŰcech odložených
1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

1.

Pouze pokud je v pojistné smlouvű ujednáno, vztahuje se pojištűní
i na odpovűdnost pojištűného za škodu, která vznikla na vűcech movitých, které pojištűný užívá na základű leasingové smlouvy, nájemní
smlouvy, smlouvy o pƳjťce ťi výpƳjťce. Pojištűní se nevztahuje na odpovűdnost za škodu vzniklou v dƳsledku ztráty vűci a na škodu zpƳsobenou
jakýmkoliv zpƳsobem na motorových vozidlech, letadlech a plavidlech
všeho druhu.
Vylouťeny však zƳstávají škody zpƳsobené z dƳvodƳ opotơebení a stárnutí, nadműrným provozním ťi jiným zatížením, nepơiműơeným nebo
nevhodným užíváním.
Toto pojištűní se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní uvedeným v pojistné smlouvű v rámci celkového limitu pojistného plnűní
sjednaného v pojistné smlouvű. Limit sjednaný v pojistné smlouvű je
limitem pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.

2.

3.

ţlánek 31
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou
na vŰcech vnesených
1.

Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
odpovűdnost pojištűného za škodu vyplývající z právních pơedpisƳ, která
vznikla návštűvníkƳm pojištűného na vűcech odložených u pojištűného
na místű k tomu urťeném nebo na místű, kam se obvykle odkládají, pokud ke škodű došlo prokazatelnű v dobű trvání návštűvy poškozeného
u pojištűného.
Pojištűní se vztahuje na škody na vűcech odložených, které vznikly v dƳsledku jejich odcizení, poškození nebo zniťení. V pơípadű motorových
vozidel se pojištűní vztahuje pouze na škody zpƳsobené poškozením
nebo zniťením motorového vozidla, ke kterému došlo v pơímé souvislosti s provozováním pojištűné ťinnosti, pokud není ve smlouvű uvedeno
jinak.
Pơedpokladem vzniku práva na pojistné plnűní z pojištűní uvedených dle
tohoto ťlánku v pơípadű, že výše škody pơesahuje ťástku 15 000 Kť, je
skuteťnost, že odcizení vűci bylo prokazatelnű oznámeno Policii ŤR.
Vylouťena zƳstává odpovűdnost za škodu vzniklou na penűzích, platebních kartách a jiných obdobných kartách urťených pro platební styk,
vkladních knížkách, cenných papírech, listinách, ceninách, špercích a za
škodu vzniklou ztrátou vűci.
Toto pojištűní se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní uvedeným v pojistné smlouvű v rámci celkového roťního limitu pojistného plnűní sjednaného v pojistné smlouvű. Limit sjednaný v pojistné smlouvű
je limitem pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.

ţlánek 33
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou na podzemních
a nadzemních vedeních

ţlánek 30
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou na užívaných
vŰcech movitých
1.

bo které byly za tím úťelem odevzdány pojištűnému nebo nűkterému
z pracovníkƳ pojištűného, pokud ke škodű došlo prokazatelnű v dobű
trvání pobytu poškozeného v ubytovacím zaơízení pojištűného (dále jen
„vűci vnesené“).
Pojištűní se vztahuje na škody na vűcech vnesených, které vznikly v dƳsledku jejich odcizení, poškození nebo zniťení. V pơípadű motorových
vozidel se pojištűní vztahuje pouze na škody zpƳsobené poškozením
nebo zniťením motorového vozidla, ke kterému došlo v pơímé souvislosti s provozováním pojištűné ťinnosti, pokud není ve smlouvű uvedeno
jinak.
Pơedpokladem vzniku práva na pojistné plnűní z pojištűní dle tohoto
ťlánku v pơípadű, že výše škody pơesahuje ťástku 15 000 Kť, je skuteťnost, že odcizení vűci bylo prokazatelnű oznámeno Policii ŤR.
Vylouťena zƳstává odpovűdnost za škodu vzniklou na penűzích, platebních kartách a jiných obdobných kartách urťených pro platební styk,
vkladních knížkách, cenných papírech, listinách, ceninách, špercích a za
škodu vzniklou ztrátou vűci.
Toto pojištűní se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní uvedeným v pojistné smlouvű v rámci celkového roťního limitu pojistného plnűní sjednaného v pojistné smlouvű. Limit sjednaný v pojistné smlouvű
je limitem pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.

4.

Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
odpovűdnost pojištűného provozovatele ubytovacího zaơízení za škodu
vyplývající z právních pơedpisƳ, která vznikla na vűcech, které byly pơineseny do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení vűcí, ane-
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Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
odpovűdnost pojištűného za škodu vyplývající z právních pơedpisƳ, která
byla zpƳsobena na podzemních a nadzemních vedeních, jakož i na škodu vzniklou v dƳsledku poškození takových vedení.
Nadzemními a podzemními vedeními se rozumí elektrická, telekomunikaťní, plynovodní, tepelná, vodovodní a kanalizaťní (stoková) vedení,
pokud tato vedení nejsou pevnű zabudovaná ve zdech, stűnách, podlahách nebo stơechách budov, a to vťetnű armatur, zaơízení a konstrukcí
na vedení a produktovody.
Vylouťena však zƳstává odpovűdnost:
a) za škody zpƳsobené vűdomým použitím nesprávného postupu, nevhodného zaơízení nebo nástroje,
b) za škody zpƳsobené na podzemních vedeních, pokud pojištűnému
nebyl vydán souhlas s provádűním ťinnosti v blízkosti podzemního
vedení nebo pokud pojištűný neprovedl nebo nezajistil pơed zapoťetím prací jeho vytyťení (vťetnű protokolárního pơedání pojištűnému)
prostơednictvím majitele, provozovatele nebo správce vedení nebo
jiným zpƳsobem porušil ustanovení platné právní úpravy, zejména
stavebního ơádu.
V pơípadű havárie na vodovodu, vodovodní pơípojce nebo kanalizaci, kanalizaťní pơípojce, která má za následek pơerušení dodávek pitné vody
nebo odvádűní odpadních vod, není vytyťení podzemního vedení nezbytné. Stejnű tak není nezbytné vytyťení podzemního vedení v pơípadű
poruchy na elektrických, plynovodních a tepelných vedeních, která műla
za následek pơerušení dodávek elektơiny, plynu nebo tepla.

5.

6.

2.

Pokud dojde ke škodű zpƳsobené nedodržením bezpeťnostních nebo
technických zásad stanovených právními pơedpisy nebo nedodržením
požadavkƳ a povinností stanovených vlastníkem, provozovatelem nebo
správcem vedení, je pojistitel oprávnűn postupovat podle ťl. 12, odst. 2.
VPP.
Toto pojištűní se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní uvedeným v pojistné smlouvű v rámci celkového limitu pojistného plnűní
sjednaného v pojistné smlouvű. Limit sjednaný v pojistné smlouvű je
limitem pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.

ţlánek 37
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou v rámci
spoleŤenství vlastníkƲ bytových jednotek
Pojištűní se vztahuje i na odpovűdnost pojištűného za škody zpƳsobené vlastníkƳm bytových a nebytových jednotek (dále jen „jednotka”), kteơí jsou ťleny pojištűného spoleťenství vlastníkƳ jednotek, jejich manželƳm, pơíbuzným v ơadű
pơímé a jiným osobám blízkým a osobám žijícím s vlastníkem jednotky ve spoleťné domácnosti. Náhrada škody se snižuje v poműru odpovídajícím spoluvlastnickému podílu na spoleťných ťástech domu vlastníka jednotky dle výpisu
z katastru nemovitostí ke dni vzniku škody. V pơípadech, kdy jednotka náleží do
spoleťného jműní manželƳ, pơiťítá se pro tyto úťely pơíslušný spoluvlastnický
podíl ke spoleťným ťástem domu každému z manželƳ jednou polovinou. V pơípadech, kdy byt nebo nebytový prostor je ve spoluvlastnictví více spoluvlastníkƳ, pơiťítá se každému ze spoluvlastníkƳ spoluvlastnický podíl na spoleťných
ťástech domu v rozsahu jeho spoluvlastnického podílu k jednotce. V pơípadű
pojištűní odpovűdnosti za škodu zpƳsobenou v rámci spoleťenství vlastníkƳ
bytových jednotek nebude uplatƔováno ustanovení ťl. 37, odst. 4., písm. e) VPP.

ţlánek 34
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou
zavleŤením nebo rozšíƠením salmonely, úplavice
nebo kampylobakteriózy
1.

2.

Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
odpovűdnost pojištűného za škodu vyplývající z právních pơedpisƳ, která
vznikla zavleťením nebo rozšíơením salmonely, úplavice nebo kampylobakteriózy. Vylouťena zƳstává odpovűdnost za zavleťení nebo rozšíơení
jiných infekťních onemocnűní lidí, zvíơat nebo rostlin.
Toto pojištűní se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní uvedeným v pojistné smlouvű v rámci celkového limitu pojistného plnűní
sjednaného v pojistné smlouvű. Limit sjednaný v pojistné smlouvű je
limitem pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.

ţlánek 38
OdpovŰdnost za škodu zpƲsobenou v souvislosti s výkonem
Ťinnosti statutárního orgánu spoleŤenství vlastníkƲ jednotek

ţlánek 35
OdpovŰdnost za jinou majetkovou škodu
Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
odpovűdnost pojištűného vyplývající z právních pơedpisƳ za jinou majetkovou škodu, která nevyplývá ze škod usmrcením, na zdraví nebo na vűci
(tzv. ťistá Ònanťní škoda) a která nastala v dobű trvání pojištűní.
Vylouťena však zƳstává odpovűdnost za škody:
a) zpƳsobené výrobky, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh pojištűným nebo na základű objednávky pojištűného nebo na jeho úťet
tơetí osobou, totéž platí i pro škody zpƳsobené vykonanou prací nebo
poskytnutou službou,
b) zpƳsobené stálými imisemi (napơ. hlukem, zápachem, otơesy),
c) vyplývající z plánovacích, poradenských, stavebních, montážních
a zkušebních ťinností a z ťinností znalcƳ,
d) vyplývající z penűžních, úvűrových, pojistných, leasingových nebo
podobných obchodƳ; z obchodƳ s pozemky, z platebních operací
všeho druhu, z vedení pokladny, jakož i ze zpronevűry svűơených
hodnot,
e) vyplývající z porušení autorských práv, patentových práv, práv
k ochranné známce a obdobných práv,
f) vyplývající z nedodržení lhƳt, termínƳ a rozpoťtƳ,
g) vyplývající z poskytnutí rad ťi doporuťení nebo z udűlení pokynƳ,
h) vyplývající z ťinností, které souvisí se zpracováním dat, s racionalizací
a automatizací, s poskytováním informací, s pơekládáním do jiných
jazykƳ, se zprostơedkováním cest a cestovních pobytƳ,
i) vyplývající z úmyslného odchýlení se od právních pơedpisƳ nebo
úơedních naơízení, od pơíkazƳ nebo podmínek objednatele, zadavatele, pơíkazce apod., ťi vyplývající z jiných úmyslných porušení povinností,
j) zpƳsobené ztrátou vűcí, jakož i penűz, cenných papírƳ a cenností,
k) zpƳsobené ťleny orgánƳ právnických osob.
Toto pojištűní se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní uvedeným v pojistné smlouvű v rámci celkového limitu pojistného plnűní
sjednaného v pojistné smlouvű. Limit sjednaný v pojistné smlouvű je
limitem pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.

1.

ţlánek 36
OdpovŰdnost za nemajetkovou újmu uplatnŰnou v souvislosti
s právem na ochranu osobnosti

8.

1.

2.

3.

1.

Toto pojištűní se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní uvedeným v pojistné smlouvű v rámci celkového limitu pojistného plnűní
sjednaného v pojistné smlouvű. Limit sjednaný v pojistné smlouvű je
limitem pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní
i na povinnost pojištűného poskytnout penűžitou náhradu nemajetkové
újmy uplatnűné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti, pokud jsou
souťasnű splnűny tyto podmínky:
a) tato penűžitá náhrada byla stanovena pravomocným rozhodnutím
soudu podle §13 obťanského zákoníku z dƳvodu neoprávnűného
zásahu pojištűného do práva na ochranu osobnosti podle §11 obťanského zákoníku, k nűmuž došlo v souvislosti s pojištűnou ťinností,
b) tato náhrada se váže ke škodű na zdraví a z odpovűdnosti za tuto
škodu vznikl nárok na plnűní z této pojistné smlouvy,
c) porušení povinností pojištűného, které bylo pơíťinou vzniku škody,
nastalo po poťátku pojištűní.

Pouze pokud je v pojistné smlouvű dohodnuto, vztahuje se pojištűní i na
odpovűdnost pojištűného za škodu vyplývající z právních pơedpisƳ zpƳsobenou jinak než usmrcením, na zdraví a na vűci, která vznikla v souvislosti
s výkonem ťinnosti statutárního orgánu spoleťenství vlastníkƳ jednotek,
resp. funkce ťlena výboru za pơedpokladu, že ke dni vzniku pojistné události byl statutární orgán, resp. jeho ťlen oprávnűn tuto funkci vykonávat.
Pojištűným se pro úťely tohoto pojištűní rozumí výbor spoleťenství
vlastníkƳ jednotek, resp. vlastník jednotky, kterého v pơípadű stanoveném zákonem povűơí shromáždűní výkonem funkce výboru.
Pojištűní se vztahuje i na odpovűdnost pojištűného a jeho ťlenƳ za škody
zpƳsobené vedením úťetnictví za pơedpokladu, že pojištűný, resp. jeho
ťlen je oprávnűn k vedení úťetnictví nebo vedení úťetnictví je zajišƩováno na základű smlouvy odbornou Òrmou.
Ťinností výboru spoleťenství vlastníkƳ jednotek, resp. výkonem funkce
ťlena výboru se rozumí ơízení a organizování bűžné ťinnosti spoleťenství a rozhodování ve vűcech spojených se správou domu a s pơedműtem ťinnosti spoleťenství s výjimkou tűch vűcí, které jsou podle zákona
o vlastnictví bytƳ a stanov spoleťenství vlastníkƳ jednotek ve výluťné pƳsobnosti shromáždűní, anebo si je shromáždűní k rozhodnutí vyhradilo.
Odchylnű od ťl. 37, odst. 3. VPP se pojištűní vztahuje na odpovűdnost
za škodu vyplývající z pokut, penále a správních sankcí uložených nebo
uplatƔovaných v souvislosti se správou domu.
Za tơetí osobu se pro úťely pojištűní podle tohoto ťlánku považují i vlastníci bytových jednotek patơících do spoleťenství bytových jednotek.
Vylouťena však zƳstává odpovűdnost za škody zpƳsobená:
a) v souvislosti s pơekroťením pravomoci výboru spoleťenství vlastníkƳ,
resp. ťlena výboru stanovenou zák. ť. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytƳ,
ve znűní pozdűjších pơedpisƳ, stanovami spoleťenství nebo usnesením shromáždűní vlastníkƳ,
b) schodkem na Ònanťních hodnotách spoleťenství vlastníkƳ jednotek,
c) ťinnostmi odlišnými od výkonu ťinnosti výboru spoleťenství vlastníkƳ, resp. funkce ťlena výboru.
Výše uvedené výluky se použijí i pro úhradu nákladƳ dle ťl. 34, odst. 2.,
písm. b) VPP.
Toto pojištűní se sjednává s roťním limitem pojistného plnűní uvedeným v pojistné smlouvű v rámci celkového limitu pojistného plnűní
sjednaného v pojistné smlouvű. Limit sjednaný v pojistné smlouvű je
limitem pro jednu a všechny škody bűhem jednoho pojistného roku.

ţást VIII.
Komplexní pojištŰní podnikatelƲ NOE Plus
ţlánek 39
Úvodní ustanovení
1.

17

Pojištűní podnikatelƳ lze sjednat formou Komplexního pojištűní podnikatelƳ ve variantách Normal, Optimal nebo Exkluziv Plus. V takovém
pơípadű vyplývá rozsah pojištűní z ťl. 40 až 67 ZPP v závislosti na variantű
pojištűní dohodnuté v pojistné smlouvű.

2.

V Komplexním pojištűní podnikatelƳ je možno sjednat tyto druhy pojištűní:
a) vűcí movitých,
b) nemovitostí,
c) odpovűdnosti za škodu,
d) nákladu.

POJIŠTůNÍ VůCÍ MOVITÝCH
2.

Varianta „Normal“
ţlánek 40
PƠedmŰt pojištŰní
Pojištűní se vztahuje na vűci movité, které jsou souťástí souboru vűcí vymezeného v pojistné smlouvű (výrobní a provozní zaơízení, zásoby a cizí vűci), které
slouží k pojištűné ťinnosti.

f) na stavební souťásti a úpravy (napơ. podlahy, pơíťky, zasklení, sanitární zaơízení), (ťl. 6, odst. 3.5. ZPP),
g) na vűci uložené mimo místo pojištűní (ťl. 6, odst. 3.6. ZPP),
h) na sklo vť. pơedműtƳ umístűných vnű budovy (Òremní štíty, reklamní
tabule, vývűsní skơíƔky a vitríny, osvűtlení apod.), (ťl. 10 a 11 ZPP),
i) na elektroniku (ťl. 12–14 ZPP),
j) na strojní zaơízení (ťl. 15–17 ZPP),
k) na základní pojištűní pơerušení (omezení) provozu v dƳsledku pojistných nebezpeťí dle ťl. 47, písm. a)–f) ZPP (ťl. 7, odst. 3. ZPP).
Pojištűní se vztahuje na náklady:
a) na obnovení výrobní a provozní dokumentace a záznamƳ (ťl. 6, odst.
3.7. ZPP),
b) na vyklizení místa pojištűní (ťl. 6, odst. 3.8. ZPP),
c) na výműnu zámkƳ (ťl. 6, odst. 3.9. ZPP).

ţlánek 47
Pojistná nebezpeŤí
Pojištűní se vztahuje na nebezpeťí:
a)
požár a související nebezpeťí,
b)
vichơice, krupobití,
c)
voda z vodovodního zaơízení,
d)
krádež vloupáním,
e)
povodeƔ a záplava se spoluúťastí minimálnű 5 000 Kť,
f)
ostatní nebezpeťí,
g)
loupež,
h) vandalismus se spoluúťastí minimálnű 5 000 Kť,
i)
rozbití skla,
j)
pơepűtí,
k)
poškození elektroniky,
l)
poškození strojního zaơízení,
m) atmosférické srážky,
n) porucha chladicího zaơízení.

ţlánek 41
Pojistná nebezpeŤí
Pojištűní se vztahuje na nebezpeťí:
a)
požár a související nebezpeťí,
b)
vichơice, krupobití,
c)
voda z vodovodního zaơízení,
d)
krádež vloupáním,
e)
loupež.

ţlánek 42
Limit pojistného plnŰní
Pro škody zpƳsobené v dƳsledku pojistného nebezpeťí uvedeného v ťl. 41,
písm. e) se sjednává roťní limit pojistného plnűní (dle ťl. 21, odst. 9. VPP) 20 %
z celkové pojistné ťástky pro pojištűní movitých vűcí, nejvýše však 400 000 Kť.

ţlánek 48
Limit pojistného plnŰní

Varianta „Optimal“
1.

ţlánek 43
PƠedmŰt pojištŰní
Pojištűní se vztahuje:
a)
na vűci movité, které jsou souťástí souboru vűcí vymezeného v pojistné
smlouvű (výrobní a provozní zaơízení, zásoby a cizí vűci) a které slouží
k pojištűné ťinnosti,
b)
na denní tržbu odcizenou pơi loupeži (ťl. 6, odst. 3.2. a 3.2.1. ZPP),
c)
na peníze a cennosti uložené v trezoru (ťl. 6, odst. 3.1. ZPP).

2.

ţlánek 44
Pojistná nebezpeŤí

Pro škody zpƳsobené na pơedműtech uvedených v ťl. 46, odst. 1.,
písm. b) až k), na náklady uvedené v ťl. 46, odst. 2. a pro škody zpƳsobené v dƳsledku pojistných nebezpeťí uvedených v ťl. 47, písm. g), i) až n)
se sjednává úhrnný roťní limit pojistného plnűní (dle ťl. 21, odst. 9. VPP)
20 % z celkové pojistné ťástky pro pojištűní movitých vűcí, nejvýše však
400 000 Kť.
Pro škody zpƳsobené v dƳsledku pojistného nebezpeťí uvedeného
v ťl. 47 písm. h) se sjednává roťní limit pojistného plnűní (dle ťl. 21, odst.
9. VPP) 50 000 Kť.

POJIŠTůNÍ NEMOVITOSTÍ

Pojištűní se vztahuje na nebezpeťí:
a)
požár a související nebezpeťí,
b)
vichơice, krupobití,
c)
voda z vodovodního zaơízení,
d)
krádež vloupáním,
e)
povodeƔ a záplava se spoluúťastí minimálnű 5 000 Kť,
f)
ostatní nebezpeťí,
g)
loupež.

Varianta „Normal“
ţlánek 49
PƠedmŰt pojištŰní
Pojištűní se vztahuje na budovy, které slouží k pojištűné ťinnosti, nacházejí se
v místű pojištűní a jsou konkrétnű uvedeny v pojistné smlouvű.

ţlánek 50
Pojistná nebezpeŤí

ţlánek 45
Limit pojistného plnŰní

Pojištűní se vztahuje na nebezpeťí:
a)
požár a související nebezpeťí,
b)
vichơice, krupobití,
c)
voda z vodovodního zaơízení.

Pro škody zpƳsobené na pơedműtech uvedených v ťl. 43, písm. b) a c) a v dƳsledku pojistného nebezpeťí uvedeného v ťl. 44, písm. g) se sjednává úhrnný
roťní limit pojistného plnűní (dle ťl. 21, odst. 9. VPP) 20 % z celkové pojistné
ťástky pro pojištűní movitých vűcí, nejvýše však 400 000 Kť.

Varianta „Optimal“
Varianta „Exkluziv Plus“

ţlánek 51
PƠedmŰt pojištŰní

ţlánek 46
PƠedmŰt pojištŰní
1.

Pojištűní se vztahuje na budovy, které slouží k pojištűné ťinnosti, nacházejí se
v místű pojištűní a jsou konkrétnű uvedeny v pojistné smlouvű.

Pojištűní se vztahuje:
a) na vűci movité, které jsou souťástí souboru vűcí vymezeného v pojistné smlouvű (výrobní a provozní zaơízení, zásoby a cizí vűci) a které
slouží k pojištűné ťinnosti,
b) na denní tržbu odcizenou pơi loupeži (ťl. 6, odst. 3.2. a 3.2.1. ZPP),
c) na peníze a cennosti uložené v trezoru (ťl. 6, odst. 3.1. ZPP),
d) na starožitnosti, vűci uműlecké, sbűratelské nebo historické hodnoty,
uműlecká díla (ťl. 6, odst. 3.4. ZPP),
e) na výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zaơízení nepoužívané pro standardní produkci (ťl. 6 , odst. 3.3. ZPP),

ţlánek 52
Pojistná nebezpeŤí
Pojištűní se vztahuje na nebezpeťí:
a)
požár a související nebezpeťí,
b)
vichơice, krupobití,
c)
voda z vodovodního zaơízení,
d)
povodeƔ a záplava se spoluúťastí minimálnű 5 000 Kť,
e)
ostatní nebezpeťí.
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3.2. odpovűdnost za škodu na vŰcech odložených dle ťl. 32 ZPP s roťním
limitem pojistného plnűní 1 000 000 Kť v rámci celkového sjednaného
limitu pojistného plnűní,
3.3. odpovűdnost za škodu na vŰcech užívaných dle ťl. 30 ZPP s roťním limitem pojistného plnűní 1 000 000 Kť v rámci celkového sjednaného
limitu pojistného plnűní.

Varianta „Exkluziv Plus“
ţlánek 53
PƠedmŰt pojištŰní
Pojištűní se vztahuje:
a)
na budovy, které slouží k pojištűné ťinnosti, nacházejí se v místű pojištűní a jsou konkrétnű uvedeny v pojistné smlouvű,
b)
na sklo vť. pơedműtƳ umístűných vnű budovy (Òremní štíty, reklamní
tabule, vývűsní skơíƔky a vitríny, osvűtlení apod.), (ťl. 10 a 11 ZPP),
c)
na odcizení nebo poškození stavebních souťástí pojištűných budov zpƳsobené v souvislosti s krádeží vloupáním (ťl. 6, odst. 3.5. ZPP),
d)
na náklady na vyklizení místa pojištűní (ťl. 6, odst. 3.8. ZPP),
e)
na náklady na úhradu vodného a stoťného v pơímé souvislosti s únikem
vody z vodovodního zaơízení v dƳsledku jeho poruchy dle ťl. 8, odst. 2.5.,
písm. e) ZPP,
f)
na základní pojištűní pơerušení (omezení) provozu v dƳsledku pojistných nebezpeťí dle ťl. 54, písm. a)–e) ZPP (ťl. 7, odst. 3. ZPP).

ţlánek 59
Územní pƲsobnost
Pojištűní se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území Ťeské republiky a Slovenské republiky.

Varianta „Exkluziv Plus“
ţlánek 60
Rozsah pojištŰní
1.

ţlánek 54
Pojistná nebezpeŤí

2.

Pojištűní se vztahuje na nebezpeťí:
a)
požár a související nebezpeťí,
b)
vichơice, krupobití,
c)
voda z vodovodního zaơízení,
d)
povodeƔ a záplava se spoluúťastí minimálnű 5 000 Kť,
e)
ostatní nebezpeťí,
f)
vandalismus se spoluúťastí minimálnű 5 000 Kť,
g)
rozbití skla,
h) pơepűtí,
i)
atmosférické srážky,
j)
poškození zateplené fasády hlodavci, ptactvem a hmyzem.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ţlánek 55
Limit pojistného plnŰní
1.

2.

4.

Pro škody zpƳsobené na pơedműtech uvedených v ťl. 53, písm. b)–f)
a v dƳsledku pojistných nebezpeťí uvedených v ťl. 54, písm. g)–j) se
sjednává úhrnný roťní limit pojistného plnűní (dle ťl. 21, odst. 9. VPP)
20 % z celkové pojistné ťástky pro pojištűní nemovitostí, nejvýše však
400 000 Kť.
Pro škody zpƳsobené v dƳsledku pojistného nebezpeťí uvedeného
v ťl. 54 písm. f) se sjednává roťní limit pojistného plnűní (dle ťl. 21,
odst. 9. VPP) 50 000 Kť.

ţlánek 61
Územní pƲsobnost
Pojištűní se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území Evropy.

POJIŠTůNÍ NÁKLADU

POJIŠTůNÍ ODPOVůDNOSTI ZA ŠKODU

Varianta „Normal“

Varianta „Normal“

ţlánek 62
Rozsah pojištŰní
1.
2.

ţlánek 56
Rozsah pojištŰní
1.

2.

Pojištűní se vztahuje na odpovűdnost pojištűného za škodu, kterou zpƳsobí jinému svou provozní ťinností v rozsahu ťl. 34 VPP a ťl. 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28 a 37 ZPP.
Limit pojistného plnűní ťiní 5 000 000 Kť, pokud není v pojistných podmínkách stanoveno jinak.
Pojištűní se vztahuje i na:
odpovűdnost za škodu na vŰcech vnesených dle ťl. 31 ZPP s roťním limitem pojistného plnűní 1 000 000 Kť v rámci celkového sjednaného
limitu pojistného plnűní,
odpovűdnost za škodu na vŰcech odložených dle ťl. 32 ZPP s roťním
limitem pojistného plnűní 1 000 000 Kť v rámci celkového sjednaného
limitu pojistného plnűní,
odpovűdnost za škodu na vŰcech užívaných dle ťl. 30 ZPP s roťním limitem pojistného plnűní 1 000 000 Kť v rámci celkového sjednaného
limitu pojistného plnűní,
odpovűdnost za škodu na podzemních a nadzemních vedeních dle
ťl. 33 ZPP s roťním limitem pojistného plnűní 1 000 000 Kť v rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnűní.
Pojištűní se vztahuje i na odpovűdnost za škodu zpƲsobenou vadou výrobku v rozsahu ťl. 22 ZPP.

Pojištűní se vztahuje na odpovűdnost pojištűného za škodu, kterou zpƳsobí jinému svou provozní ťinností v rozsahu ťl. 34 VPP a ťl. 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28 a 37 ZPP.
Limit pojistného plnűní ťiní 1 000 000 Kť, pokud není v pojistných podmínkách stanoveno jinak.

Pojištűní se sjednává v rozsahu základního pojištűní (ťl. 18, odst. 5. ZPP).
Pojistitel uhradí škodu na nákladu na jednom vozidle do výše 100 000 Kť.

ţlánek 63
Územní pƲsobnost
Pojištűní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Ťeské republiky a Slovenské republiky.

Varianta „Optimal“

ţlánek 57
Územní pƲsobnost

ţlánek 64
Rozsah pojištŰní

Pojištűní se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území Ťeské republiky a Slovenské republiky.

1.
2.

Varianta „Optimal“

Pojištűní se sjednává v rozsahu rozšíơeného pojištűní (ťl. 18, odst. 6. ZPP).
Pojistitel uhradí škodu na nákladu na jednom vozidle do výše 200 000 Kť.

ţlánek 65
Územní pƲsobnost

ţlánek 58
Rozsah pojištŰní

Pojištűní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Ťeské republiky a Slovenské republiky.

1.

Pojištűní se vztahuje na odpovűdnost pojištűného za škodu, kterou zpƳsobí jinému svou provozní ťinností v rozsahu ťl. 34 VPP a ťl. 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28 a 37 ZPP.
2.
Limit pojistného plnűní ťiní 2 000 000 Kť, pokud není v pojistných podmínkách stanoveno jinak.
3.
Pojištűní se vztahuje i na:
3.1. odpovűdnost za škodu na vŰcech vnesených dle ťl. 31 ZPP s roťním limitem pojistného plnűní 1 000 000 Kť v rámci celkového sjednaného
limitu pojistného plnűní,

Varianta „Exkluziv Plus“
ţlánek 66
Rozsah pojištŰní
1.
2.
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Pojištűní se sjednává v rozsahu rozšíơeného pojištűní (ťl. 18, odst. 6.
ZPP).
Pojistitel uhradí škodu na nákladu na jednom vozidle do výše 300 000 Kť.

ţlánek 67
Územní pƲsobnost
Pojištűní se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území Evropy.

ţást IX.
ZávŰreŤná ustanovení
ţlánek 68
Platnost pojistných podmínek
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají platnosti dne 1. 3. 2011.
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DOPLƒKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
zabezpeŤení místa pojištŰní proti krádeži vloupáním a loupeži
01/2011
ţlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Zásady pojištűní podnikatelƳ, jež sjednává Allianz pojišƩovna, a. s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištűní podnikatelƳ
VPP-P 1/11 a ve Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištűní podnikatelƳ
ZPP-P 1/11.
2. Tyto doplƔkové pojistné podmínky stanovují parametry pro:
I. ZABEZPEŤENÍ PROTI KRÁDEŽI VLOUPÁNÍM:
1. Zabezpeťení budov proti násilnému vniknutí
2. Zabezpeťení movitých vűcí uložených v bezpeťnostním úschovném objektu
(trezoru)
3. Zabezpeťení pozemku proti násilnému vniknutí
II. ZABEZPEŤENÍ PROTI LOUPEŽI:
1. Zabezpeťení v místű pojištűní
2. Zabezpeťení mimo místo pojištűní

1.

2.
3.
4.

ţlánek 2
Limit pojistného plnŰní
V pơípadű pojistné události v dƳsledku krádeže vloupáním nebo loupeže poskytne pojistitel maximální limit pojistného plnűní pro krádež vloupáním, resp. pro
loupež dle pơekonaného zabezpeťení speciÒkovaného tűmito doplƔkovými pojistnými podmínkami.
Minimální (povinné) zabezpeťení místa pojištűní je stanoveno v bodű 1.1.1.,
1.1.2.1. a 3.1.
Limity pojistného plnűní stanovené pro jednotlivé druhy zabezpeťení se sťítají
vyjma movitých vűcí uložených v bezpeťnostním úschovném objektu.
Koneťný limit pojistného plnűní stanovený s ohledem na dosažené parametry
zabezpeťení je nejvýše 10 000 000 Kť.

ţlánek 3
Platnost pojistných podmínek
Tyto doplƔkové pojistné podmínky nabývají platnosti dne 1. 3. 2011.

I. ZABEZPEţENÍ PROTI KRÁDEŽI VLOUPÁNÍM
ţást 1. ZabezpeŤení budov proti násilnému vniknutí
1.1 Mechanické zabezpeŤení
1.1.1. Minimální požadavky na odolnost stavebních konstrukcí proti násilnému vniknutí
a) z cihel plných, dűrovaných nebo voštinových, min. tl. 100 mm nebo
StŰny pojištŰného
b) betonové nebo železobetonové konstrukce min. tl. 75 mm nebo
prostoru
c) jiná konstrukce o min. pevnosti jako v písm. a) a b)
Stropní konstrukce

konstrukce o min. pevnosti stavebních konstrukcí uvedených v ťl. 1, písm. a)–c)

Maximální limit pojistného plnŰní pro krádež vloupáním, resp. pro loupež
200 000 KŤ
200 000 KŤ

Stavební konstrukce v ơádném technickém stavu
1.1.2. ZabezpeŤení oken, dveƠí, stavebních otvorƲ
1.1.2.1. Základní (minimální, povinné) mechanické zabezpeŤení
Základní zabezpeŤení
oken

Rám okna v ơádném technickém stavu, pevnű spojený s ostűním, parapetem a nadpražím. Okenní kơídlo
v ơádném technickém stavu, se sklenűnou výplní nebo výplní z ekvivaletního materiálu, zevnitơ pojištűného prostoru uzavơené. Pokud je okenní kơídlo otevíratelné z vnűjší strany pojištűného prostoru, musí být
i uzamťené.

100 000 KŤ

Základní zabezpeŤení
dveƠí

ZárubeƓ z dơevní hmoty, dơevűná, plastová nebo plechová v ơádném technickém stavu, pevnű spojená s ostűním a nadpražím. Dveơní kơídlo z dơevní hmoty (i voštinové), dơevűné, plastové, plechové nebo
sklenűné. DveƠní kƠídlo plné, konstantní odolnosti v celé své ploše, pơípadnű s otvorem (obdélníkovým,
ťtvercovým, kruhovým, oválným nebo jiného tvaru) o max. ploše 750 cm2. Otvor se sklenűnou výplní nebo
výplní z ekvivalentního materiálu. V pơípadű, že otvor ve dveơním kơídle pơesahuje uvedenou velikost, má
se zato, že jde o dveơe sklenűné. Min. požární odolnost dveơního kơídla 30 minut. Dveơní kơídlo zapuštűné
do zárubnű (vyjma sklenűných dveơí bez zárubnű). Dveơe uzamŤené zámkem s cylindrickou vložkou min.
bezpeťnostní tơídy (dále jen BT) 2 nebo visacím zámkem min. BT 2 dle ŤSN P ENV 1627. Uzamykací systém
pro visací zámek min. stejné odolnosti jako visací zámek.

100 000 KŤ

1.1.2.2. Zvýšené mechanické zabezpeŤení

Bezpeťnostní dveơe
(bez doložené
certiÒkace BT)
BezpeŤnostní dveƠe

ZárubeƓ z dơevní hmoty, dơevűná, plastová nebo plechová v ơádném technickém stavu, pevnű spojená s ostűním a nadpražím. Dveơní kơídlo z dơevní hmoty
(ne voštinové), dơevűné, plastové, plechové nebo sklenűné. DveƠní kƠídlo plné,
konstantní odolnosti v celé své ploše, pơípadnű s otvorem (obdélníkovým, ťtvercovým, kruhovým, oválným nebo jiného tvaru) o max. ploše 750 cm2. Otvor se
sklenűnou výplní nebo výplní z ekvivalentního materiálu. V pơípadű, že otvor ve
dveơním kơídle pơesahuje uvedenou velikost, nebo v pơípadű dveơí sklenűných,
zasklení bezpeťnostním sklem s kategorií odolnosti P3A nebo P4A dle ŤSN EN
356. Dveơní kơídlo zapuštűné do zárubnű, zabezpeťené proti vysazení. Dveơe
uzamŤené vložkovým zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou odolnou
proti tzv. vyhmatání. Dveơní kování (z vnűjší strany nedemontovatelné) chránící
vložku proti rozlomení a odvrtání. Dveơe mohou být (namísto zadlabacího zámku) rovnűž uzamťeny visacím zámkem min. BT 2 dle ŤSN P ENV 1627. Uzamykací systém pro visací zámek min. stejné odolnosti jako visací zámek.

Bezpeťnostní dveơe BT 2

200 000 KŤ

200 000 KŤ

Bezpeťnostní dveơe BT 3

dle ŤSN P ENV 1627

Bezpeťnostní dveơe BT 4

500 000 KŤ
750 000 KŤ

BezpeŤnostní dveƠe: kompletní soubor prvkƳ dveơí zajišƩujících uzavơení dveơního otvoru, tzn. zárubeƔ,
dveơní závűsy, dveơní kơídlo, zámek, zámkové kování, zámková vložka

1
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Vrata

Uzávűr stavebního otvoru, jehož šíơka pơesahuje 1,2 m nebo výška 2,5 m. Vrata otevíravá nebo posuvná,
vratové kơídlo ocelové nebo dơevűné konstrukce, výplƔ plechová (min. tl. 0,3 mm) nebo dơevűná (min. tl.
25 mm) nebo z jiného materiálu ekvivalentní odolnosti proti násilnému vniknutí. Vratové závűsy chránűny
proti vysazení. Uzamťení min. dvűma zámky BT 3 dle ŤSN P ENV 1627. Uzamykací systém pro visací zámky
min. stejné odolnosti jako visací zámek.

Pevná mƠíž

MƠíž
Otevírací nebo
odnímatelná mƠíž

a) z ocelových proÒlƳ o plném prƳơezu min. 28 mm2 (kruhový proÒl o prƳműru 6 mm), nejvűtší rozműr oka 200 mm, proÒly ve všech styťnících spojeny nerozebíratelným spojem. Mơíž ukotvena do zdi zazdűním, do hloubky
min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnűjší strany nerozebíratelným
spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých ukotvení max. 1 500 mm. Mơíž
ukotvena min. na ťtyơech místech. Ukotvení vhodnű, rovnoműrnű rozmístűna, po dvou na protilehlých, delších stranách z obou rozműrƳ mơíže.

200 000 KŤ

b) Mơíž z ocelových proÒlƳ o plném prƳơezu min. 201 mm2 (kruhový proÒl
o prƳműru 16 mm), nejvűtší rozműr oka 200 mm, proÒly ve všech styťnících spojeny nerozebíratelným spojem. Mơíž ukotvena do zdi zazdűním, do
hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnűjší strany nerozebíratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých ukotvení max. 1 500 mm.
Mơíž ukotvena min. na ťtyơech místech. Ukotvení vhodnű, rovnoműrnű rozmístűna, po dvou na protilehlých, delších stranách z obou rozműrƳ mơíže.

500 000 KŤ

c) Mơíž z ocelových proÒlƳ o plném prƳơezu min. 452 mm2 (kruhový proÒl
o prƳműru 24 mm), nejvűtší rozműr oka 200 mm, proÒly ve všech styťnících spojeny nerozebíratelným spojem. Mơíž ukotvena do zdi zazdűním, do
hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnűjší strany nerozebíratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých ukotvení max. 750 mm.
Mơíž ukotvena min. na ťtyơech místech. Ukotvení vhodnű, rovnoműrnű rozmístűna, po dvou na protilehlých, delších stranách z obou rozműrƳ mơíže.

750 000 KŤ

a) Mơíž z ocelových proÒlƳ o plném prƳơezu min. 28 mm2 (kruhový proÒl
o prƳműru 6 mm), nejvűtší rozműr oka 200 mm, proÒly ve všech styťnících
spojeny nerozebíratelným spojem. Otevíratelná mơíž osazena na závűsech
a zajištűna proti vysazení. Závűsy ukotveny do zdi zazdűním, do hloubky
min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnűjší strany nerozebíratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých závűsƳ max. 1 500 mm. Na protilehlé stranű závűsƳ mơíž uzamťena vhodnű, rovnoműrnű rozmístűnými, min.
dvűma visacími zámky min. BT 2. V pơípadű odnímatelné mơíže uzamťení
min. ťtyơmi visacími zámky min. BT 2 (po dvou zámcích na protilehlých
stranách mơíže, zámky osazeny na delších stranách z obou rozműrƳ mơíže).
Uzamykací systém pro visací zámky min. stejné odolnosti jako mơíž.

200 000 KŤ

b) Mơíž z ocelových proÒlƳ o plném prƳơezu min. 201 mm2 (kruhový proÒl
o prƳműru 16 mm), nejvűtší rozműr oka 200 mm, proÒly ve všech styťnících spojeny nerozebíratelným spojem. Otevíratelná mơíž osazena na
závűsech a zajištűna proti vysazení. Závűsy ukotveny do zdi zazdűním, do
hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnűjší strany nerozebíratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých závűsƳ max. 1 500 mm. Na
protilehlé stranű závűsƳ mơíž uzamťena vhodnű, rovnoműrnű rozmístűnými, min. dvűma visacími zámky min. BT 3. V pơípadű odnímatelné mơíže
uzamťení min. ťtyơmi visacími zámky min. BT 3 (po dvou zámcích na protilehlých stranách mơíže, zámky osazeny na delších stranách z obou rozműrƳ
mơíže). Uzamykací systém pro visací zámky min. stejné odolnosti jako mơíž.

500 000 KŤ

c) Mơíž z ocelových proÒlƳ o plném prƳơezu min. 452 mm2 (kruhový proÒl
o prƳműru 24 mm), nejvűtší rozműr oka 200 mm, proÒly ve všech styťnících spojeny nerozebíratelným spojem. Otevíratelná mơíž osazena na
závűsech a zajištűna proti vysazení. Závűsy ukotveny do zdi zazdűním, do
hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnűjší strany nerozebíratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých závűsƳ max. 750 mm.
Na protilehlé stranű závűsƳ mơíž uzamťena vhodnű, rovnoműrnű rozmístűnými, min. tơemi visacími zámky min. BT 4. V pơípadű odnímatelné mơíže
uzamťení min. šesti visacími zámky min. BT 4 (po tơech zámcích na protilehlých stranách mơíže, zámky osazeny na delších stranách z obou rozműrƳ
mơíže). Uzamykací systém pro visací zámky min. stejné odolnosti jako mơíž.

750 000 KŤ

Bezpeťnostní mơíž BT 2

200 000 KŤ

Bezpeťnostní mơíž BT 3
BezpeŤnostní mƠíž

200 000 KŤ

dle ŤSN P ENV 1627

500 000 KŤ
750 000 KŤ

Bezpeťnostní mơíž BT 4
BezpeŤnostní mƠíž: kompletní soubor prvkƳ mơíže vť. spojení se stavební konstrukcí zajišƩující uzavơení stavebního otvoru

100 000 KŤ

NƳžková mơíž
NƲžková mƠíž

Rolovací mƠíž

NƳžková mơíž BT 2

dle ŤSN P ENV 1627

500 000 KŤ

Rolovací mơíž, min. s boťním vedením, zajištűna zámkem nebo bezpeťnostním
zaơízením proti nadzvednutí

100 000 KŤ

Rolovací mơíž BT 2

200 000 KŤ

dle ŤSN P ENV 1627

Rolovací mơíž BT 3
Bezpeťnostní okenice BT 2
Bezpeťnostní okenice BT 3
BezpeŤnostní okenice

200 000 KŤ

NƳžková mơíž BT 3

dle ŤSN P ENV 1627

BezpeŤnostní okenice: kompletní soubor prvkƳ okenice zajišƩujících uzavơení
okenního otvoru, tzn. závűsy, okenicové kơídlo, zámek, zámkové kování, zámková vložka
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500 000 KŤ
200 000 KŤ
500 000 KŤ

Roletové uzávŰry

BezpeŤnostní zasklení

Bezpeťnostní sklo
vrstvené s kategorií
odolnosti

Rolovací vrata, pơedokenní roleta, min. s boťním vedením, zajištűna zámkem
nebo bezpeťnostním zaơízením proti nadzvednutí

100 000 KŤ

P1A a P2A

100 000 KŤ

P3A a P4A

dle ŤSN EN 356

P5A
P6B, P7B a P8B

200 000 KŤ
500 000 KŤ
750 000 KŤ

1.2. Elektrický zabezpeŤovací systém (EZS)
1.2.1. Pojištűný prostor je stơežen elektrickým zabezpeťovacím systémem skládajícím se z poplachového systému (systém sloužící k automatickému detekování a indikaci pơítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí vetơelce do stơeženého prostoru) z poplachového pơenosového systému a výstražného zaơízení (dále jen EZS). Celá plocha pojištűných prostor je zabezpeťena prostorovými detektory pohybu
min. do výše 2 m nad podlahou. Pơenos hlášení poplachového stavu na venkovní výstražné akustické zaƠízení min. 3 m nad okolním
terénem a min. 1,5 m od možné pơístupové trasy (schodištű vnű budovy, žebơík na fasádű budovy, hromosvod). EZS min. stupeƓ 2 dle
ŤSN EN 50131-1.

750 000 KŤ

1.2.2. Celá plocha pojištűných prostor je stơežena EZS s prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Uzavírací zaơízení stavebních otvorƲ (okna, dveơe, svűtlíky, ventilaťní zaơízení a ostatní otevíratelná zaơízení nebo ťásti budovy usnadƔující vniknutí do
pojištűných prostor) osazeny detektory (kontakty) otevơení. Pơenos hlášení poplachového stavu na venkovní výstražné akustické zaƠízení
min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 m od možné pơístupové trasy (schodištű vnű budovy, žebơík na fasádű budovy, hromosvod). EZS
min. stupeƓ 2 dle ŤSN EN 50131-1.

1 000 000 KŤ

1.2.3. Celá plocha pojištűných prostor je stơežena EZS s prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Pơenos hlášení
poplachového stavu na poplachové pơijímací centrum, trvale obsluhované dohledové pracovištű (pult centralizované ochrany, dále jen
PCO) a v místű, kde to obecnű závazné právní pơedpisy umožƔují, vnűjší výstražné akustické zaƠízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 m od možné pơístupové trasy (schodištű vnű budovy, žebơík na fasádű budovy, hromosvod). EZS minimálnű na stupni 3
dle ŤSN EN 50131-1.

5 000 000 KŤ

1.2.4. Celá plocha pojištűných prostor je stơežena EZS s prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Uzavírací zaơízení stavebních otvorƲ (okna, dveơe, svűtlíky, ventilaťní zaơízení a ostatní otevíratelná zaơízení nebo ťásti budovy usnadƔující vniknutí do
pojištűných prostor) osazeny detektory (kontakty) otevơení a detektory prƳniku (napơ. vibraťní, seismické detektory, detektory rozbíjení
skla nebo detektory na principu pơerušení infraťerveného paprsku). Pơenos hlášení poplachového stavu na PCO a v místű, kde to obecnű
závazné právní pơedpisy umožƔují, vnűjší výstražné akustické zaƠízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 m od možné
pơístupové trasy (schodištű vnű budovy, žebơík na fasádű budovy, hromosvod). EZS minimálnű na stupni 3 dle ŤSN EN 50131-1.

10 000 000 KŤ

1.3. Fyzická ostraha
RecepŤní bezpeŤnostní
služba

Mobilní hlídka objektu

Fyzická ostraha místa pojištűní vť. kontroly vstupƳ a výstupƳ (kontrola pohybu osob a vozidel ve všech
vstupních a výstupních bodech) recepťní bezpeťnostní službou vykonávanou bezpeťnostními pracovníky
dle ŤSN EN 15602.

200 000 KŤ

a) Fyzická ostraha místa pojištűní min. jedním bezpeťnostním pracovníkem (strážným) bezpeťnostní
služby zajišƩující mobilní hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpeťnostním pracovníkem k ovűơení místa a stavu bezpeťnostního pracovníka
bűhem výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ŤSN EN 15602.

750 000 KŤ

b) Fyzická ostraha místa pojištűní min. dvűma ozbrojenými bezpeťnostními pracovníky (strážnými) bezpeťnostní služby zajišƩující mobilní hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpeťnostním pracovníkem k ovűơení místa a stavu bezpeťnostního pracovníka
bűhem výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ŤSN EN 15602. Pơenos poplachu na PCO.

5 000 000 KŤ

ţást 2. ZabezpeŤení movitých vŰcí uložených v bezpeŤnostním úschovném objektu
Trezor se základní
bezpeŤností
(uzamťený trezor pevnű
Zabezpeťení místnosti, kde je umístűn trezor
zakotvený do stavební konstrukce nebo do nábytku - min. bezpeťnostní dveơe nebo bezpeťnostnebo takové velikosti nebo ní dveơe BT 2
hmotnosti, že ho není
možno odnést)

Bezpeťnostní
tơída

Zabezpeťení místnosti, kde je umístűn trezor
- min. bezpeťnostní dveơe nebo bezpeťnostní dveơe BT 2

Bezpeťnostní
tơída

Zabezpeťení místnosti, kde je umístűn trezor
- min. bezpeťnostní dveơe nebo bezpeťnostní dveơe BT 2 a elektrický zabezpeťovací systém dle bodu 1.2.3. – EZS

Bezpeťnostní
tơída

Trezor skƠíƓový
a komorový
(uzamťený trezor pevnű
zakotvený do stavební
konstrukce tak, že ho není
možno odnést, nebo takové
velikosti nebo hmotnosti,
že ho není možno odnést)

Z1
Z2

10 000 KŤ
dle ŤSN 91 6012

50 000 KŤ

Z3

100 000 KŤ

0

200 000 KŤ

I

500 000 KŤ

II

dle ŤSN EN 1143

750 000 KŤ

III

1 000 000 KŤ

IV

2 000 000 KŤ

ţást 3. ZabezpeŤení pozemku proti násilnému vniknutí
3.1. Základní (minimální, povinné) zabezpeŤení

Základní
zabezpeŤení

Souvislé oplocení celého obvodu místa pojištűní, pojištűného pozemku (dále jen pojištűného pozemku)
plotem o výšce min. 1,8 m z ocelového pletiva s min. tl. drátu 2,2 mm, max. rozműrem oka 50 x 50 mm,
upevnűného na plotových sloupcích z ocelových trubek min. prƳműru 38 mm a tl. stűny min. 1,5 mm, zakotvených do terénu betonovou patkou o min. prƳműru 25 cm v min. hloubce 50 cm pod povrchem terénu,
max. vzdálenost mezi sloupky 3 m. Všechny vchody a vjezdy uzamťeny visacím zámkem BT 2.

3
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100 000 KŤ

3.2. Zvýšené zabezpeŤení

Perimetrická
(obvodová) ochrana

Ostraha
plochy pozemku

a) Celý obvod oplocení pojištűného pozemku stơežen elektronickým perimetrickým systémem (senzorické
kabely nebo akceleraťní perimetrické lokátory). Pơenos hlášení poplachového stavu na vnűjší výstražné
akustické zaƠízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem a souťasnű na systém osvícení celé pojištŰné plochy. Poplachový pơenosový systém a výstražné zaơízení minimálnű na stupni 3 dle ŤSN EN 50131-1.
b) Celý obvod oplocení pojištűného pozemku stơežen elektronickým perimetrickým systémem (senzorické
kabely nebo akceleraťní perimetrické lokátory). Pơenos hlášení poplachového stavu na PCO a akustické
výstražné zaƠízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem, souťasnű na systém osvícení celé pojištŰné
plochy. Poplachový pơenosový systém a výstražné zaơízení minimálnű na stupni 3 dle ŤSN EN 50131-1.
c) Celý obvod pojištűného pozemku uvnitơ oplocení stơežen smŰrovými infraŤervenými detektory s min.
dvűma paprsky. Min. vzdálenost paprskƳ od oplocení 50 cm v každém místű stơežení. Pơenos hlášení poplachového stavu na vnűjší výstražné akustické zaƠízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem a souťasnű na systém osvícení celé pojištŰné plochy. Celý systém minimálnű na stupni 3 dle ŤSN EN 50131-1.
d) Celý obvod pojištűného pozemku uvnitơ oplocení stơežen smŰrovými infraŤervenými detektory s min.
dvűma paprsky. Min. vzdálenost paprskƳ od oplocení 50 cm v každém místű stơežení. Pơenos hlášení
poplachového stavu na PCO a vnűjší výstražné akustické zaƠízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem a souťasnű na systém osvícení celé pojištŰné plochy. Celý systém minimálnű na stupni 3 dle
ŤSN EN 50131-1.
e) Celý obvod pojištűného pozemku uvnitơ oplocení stơežen mikrovlnnými (nebo duálními infraťervenými a mikrovlnnými) detektory. Pơenos hlášení poplachového stavu na vnűjší výstražné akustické zaƠízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem a souťasnű na systém osvícení celé pojištŰné plochy.
Celý systém minimálnű na stupni 3 dle ŤSN EN 50131-1.
f) Celý obvod pojištűného pozemku uvnitơ oplocení stơežen mikrovlnnými (nebo duálními infraťervenými a mikrovlnnými) detektory. Pơenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnűjší výstražné akustické
zaƠízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem a souťasnű na systém osvícení celé pojištŰné plochy. Celý systém minimálnű na stupni 3 dle ŤSN EN 50131-1.
g) Celý obvod pojištűného pozemku uvnitơ oplocení stơežen systémem CCTV (systém skládající se z kamerových jednotek, paműti, monitorovacích zaơízení a pơidružených zaơízení pro pơenos a ovládací úťely, dále
jen systém CCTV). Stơežení prostơednictvím stơediska vzdáleného videodohledu, pơenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnűjší výstražné akustické zaƠízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem a souťasnű na systém osvícení celé pojištŰné plochy. Celý systém minimálnű na stupni 3 dle ŤSN EN 50131-1.
a) Fyzická ostraha celé plochy pojištűného pozemku bezpeŤnostním pracovníkem (strážným) bezpeťnostní služby zajišƩující mobilní hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpeťnostním pracovníkem k ovűơení místa a stavu bezpeťnostního pracovníka
bűhem výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ŤSN EN 15602.
b) Fyzická ostraha celé plochy pojištűného pozemku min. dvŰma ozbrojenými bezpeŤnostními pracovníky (strážnými) bezpeťnostní služby zajišƩující mobilní hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpeťnostním pracovníkem k ovűơení místa a stavu
bezpeťnostního pracovníka bűhem výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ŤSN EN
15602. Pơenos poplachu na PCO.
c) Celá plocha pojištűného pozemku stơežena systémem CCTV (kamerový systém). Stơežení prostơednictvím stơediska vzdáleného videodohledu, pơenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnűjší akustické
výstražné zaơízení umístűné min. 3 m nad okolním terénem a souťasnű na systém osvícení celé pojištŰné plochy. Celý systém minimálnű na stupni 3 dle ŤSN EN 50131-1.

500 000 KŤ

750 000 KŤ

750 000 KŤ

1 000 000 KŤ

1 000 000 KŤ

2 000 000 KŤ

3 000 000 KŤ

1 000 000 KŤ

5 000 000 KŤ

5 000 000 KŤ

Pojištűní se vztahuje pouze na vűci, které nelze pro jejich znaťnou hmotnost nebo objem umístit do uzamťeného prostoru.

II. ZABEZPEţENÍ PROTI LOUPEŽI
ţást 1. ZabezpeŤení v místŰ pojištŰní
1.1. Fyzická ostraha
Ostraha zamŰstnancem
Statická strážní služba

Ostraha místa pojištűní min. jednou osobou (pojistníkem nebo jeho zaműstnancem nebo pojistníkem
povűơenou osobou).
Fyzická ostraha místa pojištűní min. jedním ozbrojeným bezpeťnostním pracovníkem (strážnými) bezpeťnostní služby dle ŤSN EN 15602.

200 000 KŤ
300 000 KŤ

1.2. Elektrický zabezpeŤovací systém (EZS)
Poplachový
tísƓový systém

Místo pojištűní vybaveno poplachovým tísƔovým systémem. Ostraha místa pojištűní min. jednou osobou
(podle bodu 1.1. – fyzická ostraha) v bezprostơedním dosahu tísƔového prostơedku. Pơenos tísƔového poplachového stavu na PCO. Dojezd min. dvou ozbrojených bezpeťnostních pracovníkƳ zásahové jednotky
na místo pojištűní max. do 5 min. od vyhlášení tísƔového poplachového stavu.

200 000 KŤ

ţást 2. ZabezpeŤení mimo místo pojištŰní
Ostraha zamŰstnancem

Osobní ochrana

a) Pojištűné vűci stơeženy min. jednou osobou (pojistníkem nebo jeho zaműstnancem nebo pojistníkem
povűơenou osobou).

200 000 KŤ

b) Pojištűné vűci stơeženy min. dvűma osobami (pojistníkem nebo jeho zaműstnancem nebo pojistníkem
povűơenou osobou).

500 000 KŤ

a) Pojištűné vűci stơeženy min. jednou osobou (pojistníkem nebo jeho zaműstnancem nebo pojistníkem
povűơenou osobou), jimž je souťasnű poskytována osobní ochrana jedním ozbrojeným bezpeťnostním
pracovníkem (strážný mající specializovaný výcvik v prevenci a zamezení ohrožení osob nebezpeťí) dle
ŤSN EN 15602.

1 000 000 KŤ

b) Pojištűné vűci stơeženy min. jednou osobou (pojistníkem nebo jeho zaműstnancem nebo pojistníkem povűơenou osobou), jimž je souťasnű poskytována osobní ochrana min. dvűma ozbrojenými bezpeťnostními pracovníky (strážní mající specializovaný výcvik v prevenci a zamezení ohrožení osob nebezpeťí) dle ŤSN EN 15602.

2 000 000 KŤ
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