POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ
PODNIKATELŮ
ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění autosalónů,
autosalónů, autoservisů, autobazarů
ZPPZPP-A 1/11
1/11
5.

Část I.
Společná ustanovení

Škodní průběh

Článek 1
Obecné zásady
Obecné zásady pro pojištění autosalónů, autoservisů, autobazarů,
jež sjednává Allianz pojišťovna, a.s., jsou stanoveny ve Všeobecných
pojistných podmínkách pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/11 a
Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění podnikatelů
ZPP-P 1/11.
Článek 2
Rozsah pojištění
Pojištění se vždy vztahuje pouze na ty druhy a předměty pojištění a
na ta pojistná nebezpečí, která jsou konkrétně uvedena v pojistné
smlouvě.
Článek 3
Spoluúčast
Pokud není v pojistných podmínkách stanoveno nebo v pojistné
smlouvě dohodnuto jinak, činí spoluúčast 1 000,- Kč.
Článek 4
Valorizace pojistné částky a pojistného
Valorizace pojistné částky a pojistného dle čl. 22 VPP-P 1/11 se u
tohoto pojištění neuplatní.
Článek 5
Bonus, malus
1. Na základě škodního průběhu pojištění uplatní pojistitel bonus
(slevu na pojistném) nebo malus (přirážku na pojistném).
2. Škodním průběhem se rozumí podíl vyplaceného pojistného
plnění a zaslouženého pojistného za celou dobu trvání pojištění.
3. Sleva i přirážka podle odst. 1. tohoto článku se vypočítávají
z ročního pojistného stanoveného pro následující pojistné období.
4. Podmínky uplatnění bonusu:
Pojistný rok
Škodní průběh do
Sleva
2. pojistný rok

3. pojistný rok

4. pojistný rok

5. pojistný rok

6. pojistný rok
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Podmínky uplatnění malusu:

20 %

5%

50 %

2,5 %

20 %

10 %

50 %

5%

20 %

15 %

50 %

10 %

20 %

20 %

50 %

10 %

20 %

25 %

30 %

20 %

50 %

15 %

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

Přirážka
10 %

20 %

30 %

Článek 6
Pojistné plnění a jeho výpočet
1. V případě poškození vozidla se odchylně od čl. 23, odst. 1. VPPP 1/11 pojistným plněním rozumí úhrada účelně vynaložených
nákladů na opravu za použití nových náhradních dílů nebo částí
vozidla a na odtah pojištěného vozidla až do výše obvyklé ceny
vozidla v době bezprostředně před škodnou událostí, maximálně
však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané v pojistné
smlouvě.
2. V případě totální škody či odcizení vozidla se odchylně od čl.
23, odst. 2. VPP-P 1/11 pojistným plněním rozumí úhrada ceny
vozidla stejného druhu a kvality v ČR snížená o částku odpovídající
stupni opotřebení či jiného znehodnocení s přihlédnutím k dané
situaci na trhu v ČR (obvyklá cena v době bezprostředně před
škodnou událostí), maximálně však do výše horní hranice pojistného
plnění sjednané v pojistné smlouvě.
Článek 7
Další výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na škody:
a) vzniklé úmyslným jednáním osob uvedených v čl. 24, odst. 1.,
písm. a) VPP-P 1/11 a dále pojistníka nebo oprávněného uživatele
vozidla, včetně osob žijících s nimi ve společné domácnosti nebo
odkázaných na ně svou výživou nebo jiných osob, jednajících
z podnětu některé z těchto osob,
b) vzniklé při použití vozidla k trestné činnosti osob uvedených
v ustanovení písm. a) tohoto článku,
c) vzniklé v době řízení vozidla osobou, která není držitelem
příslušného řidičského oprávnění nebo osobou, které bylo řidičské
oprávnění rozhodnutím správního orgánu odňato nebo
pozastaveno, anebo jí bylo řízení vozidla pravomocným
rozhodnutím soudu nebo správního orgánu zakázáno nebo pokud
osoba, která v době škodné události vozidlo řídila, nesplňovala jiné
právním předpisem stanovené podmínky k řízení vozidla nebo
nebyla jednoznačně identifikována; tato výluka se neuplatní
v případě odcizení vozidla,
d) při závodech jakéhokoli druhu a při soutěžích s rychlostní
vložkou, jakož i při přípravných jízdách k těmto závodům a
soutěžím, funkčním namáháním, přirozeným opotřebením, únavou
nebo vadou materiálu, konstrukční nebo výrobní vadou,
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e) vadou, kterou mělo vozidlo již v době sjednání pojištění a která
byla nebo mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez
ohledu na to, zda byla známa i pojistiteli,
f) nesprávnou obsluhou nebo údržbou a dále při použití vozidla,
jeho části nebo výbavy jiným než výrobcem určeným způsobem
nebo k účelům vojenským,
g) vozidlem, které nebylo v době škodné události (mající svůj
původ v havárii vozidla) k provozu způsobilé,
h) při činnosti vozidla jako pracovního stroje,
i) věcí přepravovanou na anebo ve vozidle.
Článek 8
Zvláštní povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněného uživatele
vozidla a dalších účastníků pojištění
Pojistník, pojištěný, oprávněný uživatel vozidla, jakož i další účastníci
pojištění jsou povinni:
a) ihned nahlásit policii každou událost, se kterou je spojen
požadavek oprávněné osoby na plnění z pojištění, pokud k ní došlo
v souvislosti s dopravní nehodou, trestným činem či přestupkem,
b) v případě odcizení vozidla odevzdat pojistiteli doklady od
vozidla (zejména technický průkaz), dále veškeré sady klíčů od
zámků (i přídavných) včetně ovladačů imobilizéru a dálkového
ovládání zámků, které byly výrobcem, prodejcem či předchozím
vlastníkem vozidla společně s vozidlem dodány či dodatečně
pořízeny, nebo hodnověrně doložit a na výzvu pojistitele i prokázat,
proč tak nelze učinit; ke vzniku povinnosti pojistitele poskytnout
pojistné plnění nedojde, pokud se prokáže, že odevzdané klíče nebo
ovladače k vozidlu nenáležely,
c) v souvislosti s šetřením pojistné události zplnomocnit v případě
potřeby pojistitele k samostatnému jednání se všemi dotčenými
orgány a institucemi.
Článek 9
Výklad pojmů
1. Vozidlem se rozumí motorové (silniční nekolejové vozidlo
s vlastním pohonem) nebo přípojné vozidlo (silniční nekolejové
vozidlo bez vlastního pohonu, které je připojováno k motorovému
vozidlu).
2. Oprávněným uživatelem vozidla se rozumí osoba, která jako
vlastník nebo se souhlasem vlastníka nebo jím zplnomocněné osoby
pojištěné vozidlo užívá.
3. Obvyklou cenou se pro účely pojištění podle těchto ZPP
rozumí cena vozidla nebo věci, za kterou by bylo možné vozidlo
nebo věc pořídit na trhu v ČR v téže jakosti a stupni opotřebení či
jiném znehodnocení ke dni ocenění, zjištěná dle obecně
uznávaných ceníků vozidel.
4. Totální škodou se rozumí taková škoda, při níž součet všech
nákladů na opravu dle technologie výrobce a na odtah pojištěného
vozidla převyšují obvyklou cenu vozidla v ČR v době bezprostředně
před škodnou událostí.
5. Parciální škodou se rozumí taková škoda, která nedosahuje
výše totální škody podle odst. 4. tohoto článku.

Část II.
II.
Pojištění vozidel
Článek 10
Předmět pojištění
1. Předmětem pojištění jsou odchylně od čl. 24, odst. 2., písm. c)
VPP-P 1/11 vozidla dle čl. 12-16 ZPP-A 1/11 uvedená v pojistné
smlouvě, a to včetně jejich povinné, případně i doplňkové (s
vozidlem pevně spojené) výbavy dodávané pro daný typ vozidla, je-li
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zahrnuta do jeho prodejní ceny, nebo i jiné výbavy, jejíž pořízení je
pojistník schopen pojistiteli doložit (dále jen „pojištěné vozidlo“).
Pojištění se nevztahuje na navigace a autorádia, které nebyly do
vozidla pevně zabudovány.
2. Pojištění se vztahuje pouze na vozidla, která podléhají registru
vozidel v České republice, jsou vybavena platným českým
technickým průkazem a splňují podmínky provozu na pozemních
komunikacích.
Článek 11
Pojistná nebezpečí
Pojištění lze sjednat pro tato pojistná nebezpečí:
1. Havárie
Havárií se rozumí nahodilé náhlé působení vnějších mechanických
sil na pojištěné vozidlo (náraz, střet, pád).
2. Požár a související nebezpečí dle čl. 8, odst. 1. ZPP-P 1/11.
3. Živelní událost,
událost, tj. voda z vodovodního zařízení, vichřice,
krupobití, povodeň, záplava, zemětřesení, sesuv půdy, lavina, tíha
sněhu, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů a
poškození zaparkovaného vozidla zvířetem.
3.1. Voda z vodovodního zařízení dle čl. 8, odst. 2. ZPP-P 1/11.
3.2. Vichřice dle čl. 8, odst. 3. ZPP-P 1/11.
3.3. Krupobití dle čl. 8, odst. 3. ZPP-P 1/11.
3.3.1. Pojištění krupobití se sjednává se spoluúčastí minimálně
5 000 Kč.
3.4. Povodeň, záplava dle čl. 8, odst. 4. ZPP-P 1/11. Pojištění
povodně, záplavy se sjednává se spoluúčastí minimálně 10 000 Kč.
3.5. Zemětřesení dle čl. 8, odst. 5.1. ZPP-P 1/11.
3.6. Sesuv půdy dle čl. 8, odst. 5.2. ZPP-P 1/11.
3.7. Lavina dle čl. 8, odst. 5.3. ZPP-P 1/11.
3.8. Tíha sněhu dle čl. 8, odst. 5.4. ZPP-P 1/11.
3.9. Kouř dle čl. 8, odst. 5.7. ZPP-P 1/11.
3.10. Rázová vlna dle čl. 8, odst. 5.8. ZPP-P 1/11.
3.11. Pád stromů, stožárů a jiných předmětů dle čl. 8, odst. 5.9. ZPPP 1/11.
3.12. Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
3.12.1. Poškozením zaparkovaného vozidla zvířetem se rozumí
poškození elektroinstalace, brzdové a chladící soustavy
zaparkovaného osobního a nákladního automobilu zvířetem.
3.12.2. Pojištění dle odst. 3.12. tohoto článku se sjednává
s maximálním ročním limitem pojistného plnění 100 000 Kč v rámci
celkového sjednaného limitu pojistného plnění pro živelní událost.
3.12.3. Pojištění dle odst. 3.12. tohoto článku se sjednává se
spoluúčastí minimálně 1 000 Kč.
3.12.4. Pojištění se vztahuje pouze na takové škody na vozidle, které
nebudou současně uplatňovány z havarijního pojištění.
3.12.5. Podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění z tohoto
pojištění je, kromě jiných povinností pojistníka a pojištěného
stanovených VPP-P 1/11 a ZPP-P 1/11, umožnit pojistiteli provést
prohlídku poškozeného vozidla.
4. Odcizení včetně
včetně.
etně. vandalizmu,
vandalizmu tj. krádež vloupáním, loupež a
vandalizmus
4.1. Krádeží vloupáním se rozumí odcizení, poškození nebo zničení
pojištěného vozidla poté, co bylo prokazatelně překonáno ochranné
zabezpečení v místě pojištění, tj. pokud pachatel:
a) vnikl do místa pojištění prokazatelně pomocí nástrojů jiných než
určených k řádnému otevření; použití těchto nástrojů není
prokázáno samotným zjištěním, že došlo k odcizení, poškození nebo
zničení vozidla,
b) vnikl do místa pojištění pomocí klíčů, kterých se zmocnil krádeží
vloupáním. Pro stanovení limitu pojistného plnění je rozhodující
zabezpečení místa, kde došlo k odcizení klíčů, proti krádeži
vloupáním, dle podmínek uvedených v čl. 17 ZPP-A 1/11,
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c) vnikl na oplocený pozemek, pojistné plnění je omezeno limity
pojistného plnění dle čl. 17 ZPP-A 1/11,
d) vnikl do místa pojištění pomocí klíčů, kterých se zmocnil loupeží.
Pro stanovení limitu pojistného plnění je rozhodující zabezpečení
proti loupeži dle podmínek uvedených v čl. 17 ZPP-A 1/11.
4.1.1. Pojištění se nevztahuje na vozidla, které pachatel odcizil,
poškodil nebo zničil poté, co vnikl do uzavřeného prostoru lstí.
4.1.2. V případě krádeže vloupáním poskytne pojistitel pojistné
plnění podle úrovně zabezpečení místa pojištění proti krádeži
vloupáním stanovené v čl. 17 ZPP-A 1/11.
4.1.3. Pojištění se vztahuje pouze na vozidla odcizená, poškozená a
zničená krádeží vloupáním, jejíž spáchání bylo potvrzeno šetřením
Policie ČR.
4.2. Loupeží se rozumí užití násilí nebo pohrůžky bezprostředního
násilí v úmyslu zmocnit se vozidla v místě pojištění, při které dojde
k odcizení, poškození nebo zničení pojištěného vozidla. Pojištění se
vztahuje pouze na vozidla odcizená loupeží, jejíž spáchání bylo
potvrzeno šetřením Policie ČR.
4.3. Vandalizmem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení
pojištěného vozidla.
4.3.1. Pojištěný je povinen způsobenou škodu oznámit Policii ČR,
jinak pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění.
4.3.2. Pojištění dle odst. 4.3. tohoto článku se sjednává se
spoluúčastí minimálně 5 000 Kč.
Článek 12
Pojištění nových vozidel
1. Pojištění se vztahuje na vlastní a cizí nová nepoškozená vozidla
(z výroby) určená k prodeji, dosud neregistrovaná v registru
silničních vozidel, vč. prodaných vozidel (nově registrovaných)
čekajících na fyzické převzetí zákazníkem.
2. Pojistnou částku stanoví pojistník dle účetní evidence v
závislosti na hodnotě všech uskladněných vozidel vyjádřené v jejich
nákupních cenách (bez daně z přidané hodnoty a zisku).
3. Je-li sjednáno pojištění nových vozidel, vztahuje se pojištění i
na vozidla vystavená na prezentačních a prodejních akcích
v obchodních, sportovních, kulturních centrech apod.
3.1. Místem pojištění je odchylně od čl. 19 VPP-P 1/11 místo výstavy.
3.2. V případě krádeže vloupáním se pojištění vztahuje pouze na
nová vozidla vystavená v uzavřeném prostoru, řádně uzamčená a
zabezpečená:
a) v provozní době minimálně imobilizérem a funkčním přídavným
mechanickým zabezpečovacím zařízením proti odcizení nebo
vystavovaná za přítomnosti pojištěného nebo jeho zaměstnance,
b) mimo provozní dobu zabezpečena dle podmínek uvedených v čl.
17 ZPP-A 1/11.
3.3. Pojištění se nevztahuje na vozidla vystavená mimo uzavřený
prostor na volném prostranství.
Článek 13
Pojištění cizích vozidel převzatých do opravy a ojetých vozidel
určených k prodeji
1. Pojištění se vztahuje na cizí vozidla převzatá do opravy a vlastní
i cizí ojetá vozidla určená k prodeji.
2. Odchylně od čl. 10, odst. 2. ZPP-A 1/11 se pojištění vozidel
převzatých do opravy vztahuje i na vozidla, která podléhají registru
vozidel v Evropě, jsou vybavena platným technickým průkazem a
splňují podmínky provozu na pozemních komunikacích.
3. Pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění dle čl.
21, odst. 9. VPP-P 1/11.
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Článek 14
Pojištění vozidel se zvláštní registrační značkou (trvale
manipulační) s omezeným rozsahem krytí
1. Pojištění se vztahuje na nová vozidla určená k prodeji a vozidla
převzatá do opravy opatřená zvláštní registrační značkou (trvale
manipulační).
2. Místem pojištění je odchylně od čl. 19 VPP-P 1/11 území celé
České republiky, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
3. Pojistnou částku stanoví pojistník, a to vždy ve výši nové ceny
nejdražšího z vozidel (včetně výbavy), pro které je jednotlivá zvláštní
registrační značka určena.
4. Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínky, že vozidlo se
zvláštní registrační značkou nebylo používáno k jiným účelům, než
k provádění zkušebních jízd, odvozu vozidel do jiné firmy, na nádraží
apod. Pro každou jízdu vozidla s přidělenou zvláštní registrační
značkou musí být vystaven záznam jízdy, podepsaný pojištěným
nebo jeho zástupcem.
5. Dojde-li k odcizení vozidla krádeží vloupáním, pojistitel
poskytne pojistné plnění, odchylně od čl. 11, odst. 4.1. ZPP-P 1/11 za
předpokladu, že vozidlo je zabezpečeno minimálně funkčním
přídavným mechanickým zabezpečovacím zařízením proti odcizení
a imobilizérem.
6. Pojištění se vztahuje pouze na škody vzniklé během provozní
doby pojištěného a za přítomnosti pojištěného nebo jeho
zaměstnance.
Článek 15
Pojištění vozidel na zkušební trase
1. Pojištění se vztahuje na vozidla převzatá do opravy a ojetá
určená k prodeji při zkušební jízdě.
2. Místem pojištění je odchylně od čl. 19 VPP-P 1/11 zkušební
trasa v nezbytně nutném rozsahu pro splnění objednané činnosti,
max. však do 30 km od provozovny.
3. Pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění dle čl.
21, odst. 9. VPP-P 1/11.
4. Pojištění se vztahuje pouze na škody vzniklé během provozní
doby pojištěného a za přítomnosti pojištěného nebo jeho
zaměstnance.
článek 16
Pojištění vozidel vystavených mimo místa pojištění
1. Pojištění se vztahuje na nová vozidla vystavená mimo místa
pojištění uvedená v pojistné smlouvě.
2. Místem pojištění je odchylně od čl. 19 VPP–P 1/11 místo výstavy.
3. Dojde-li k odcizení vozidla krádeží vloupáním, pojistitel poskytne
pojistné plnění, odchylně od čl. 11, odst. 4.1. ZPP-A 1/11 za
předpokladu, že vozidlo je zabezpečeno minimálně funkčním
přídavným mechanickým zabezpečovacím zařízením proti odcizení a
imobilizérem.
4. Pojištění dle tohoto článku se sjednává s ročním limitem
pojistného plnění dle čl. 21, odst. 9. VPP-P 1/11.
5. Pojištění dle tohoto článku se sjednává se spoluúčastí
5 % min. 5 000 Kč.
Článek 17
Zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži
Tento článek stanovuje parametry pro zabezpečení proti krádeži
vloupáním a loupeži.
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I. ZABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI VLOUPÁNÍM
Část I. Zabezpečení budov proti násilnému vniknutí
1.1. Mechanické zabezpečení
1.1.1. Minimální požadavky na odolnost stavebních konstrukcí proti násilnému vniknutí
Stěny pojištěného prostoru
Stropní konstrukce

a) z cihel plných, děrovaných nebo voštinových, min. tl. 150 mm nebo
b) betonové nebo železobetonové konstrukce min. tl. 75 mm nebo
c) jiná konstrukce o min. pevnosti jako v písm. a) a b)
konstrukce o min. pevnosti stavebních konstrukcí uvedených v čl. 1, písm a) - c)

1.1.2. Zabezpečení oken, dveří, stavebních otvorů
1.1.2.1. Základní (minimální) mechanické zabezpečení
Rám okna v řádném technickém stavu, pevně spojený s ostěním, parapetem a nadpražím. Okenní křídlo v řádném technickém stavu, se
Základní zabezpečení oken skleněnou výplní nebo výplní z ekvivaletního materiálu, zevnitř pojištěného prostoru uzavřené. Pokud je okenní křídlo otevíratelné z
vnější strany pojištěného prostoru musí být i uzamčené.
Zárubeň z dřevní hmoty, dřevěná, plastová nebo plechová v řádném technickém stavu, pevně spojená s ostěním a nadpražím. Dveřní
křídlo z dřevní hmoty (i voštinové), dřevěné, plastové, plechové nebo skleněné. Dveřní křídlo plné, případně s obdélníkovým nebo
čtvercovým otvorem, jehož největší rozměr nepřesahuje 200 mm nebo kruhovým otvorem o max. prům. 250 mm. Otvor se skleněnou
Základní zabezpečení dveří
výplní nebo výplní z ekvivalentního materiálu, min. požární odolnost dveřního křídla 30 minut. Dveřní křídlo zapuštěné do zárubně. Dveře
uzamčené zámkem s cylindrickou vložkou min. bezpečnostní třídy (dále jen BT) 2 nebo visacím zámkem min. BT 2 dle ČSN P ENV
1627. Uzamykací systém pro visací zámek min. stejné odolnosti jako visací zámek.

V případě pojistné
události v důsledku
krádeže vloupáním nebo
loupeže poskytne
pojistitel max. limit
pojistného plnění dle
překonaného zabezpečení
specifikovaného těmito
doplňkovými pojistnými
podmínkami.
Max.limit pojistného
plnění pro krádež
vloupáním. resp. pro
loupež

100 000 Kč

100 000 Kč

1.1.2.2. Zvýšené mechanické zabezpečení

Bezpečnostní dveře
(bez doložené certifikace BT)
Bezpečnostní dveře

Zárubeň z dřevní hmoty, dřevěná, plastová nebo plechová v řádném technickém stavu, pevně
spojená s ostěním a nadpražím. Dveřní křídlo z dřevní hmoty (ne voštinové), dřevěné, plastové nebo
plechové. Dveřní křídlo plné, případně s obdélníkovým nebo čtvercovým otvorem, jehož největší
rozměr nepřesahuje 200 mm nebo kruhovým otvorem o max. prům. 250 mm. Otvor se skleněnou
výplní nebo výplní z ekvivalentního materiálu. Dveřní křídlo zapuštěné do zárubně, zabezpečené proti
vysazení. Dveře uzamčené vložkovým zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou odolnou proti tzv.
vyhmatání. Dveřní kování (z vnější strany nedemontovatelné) chránící vložku proti rozlomení a
odvrtání. Dveře mohou být (namísto zadlabacího zámku) rovněž uzamčeny visacím zámkem min. BT
2 dle ČSN P ENV 1627. Uzamykací systém pro visací zámek min. stejné odolnosti jako visací zámek.

Bezpečnostní dveře BT 2
dle ČSN P ENV 1627
Bezpečnostní dveře BT 3
Bezpečnostní dveře BT 4
Bezpečnostní dveře: kompletní soubor prvků dveří zajišťujících uzavření dveřního otvoru, tzn. zárubeň, dveřní závěsy, dveřní křídlo,
zámek, zámkové kování, zámková vložka

Vrata

Uzávěr stavebního otvoru jehož šířka přesahuje 1,2 m nebo výška 2,5 m. Vrata otevíravá nebo posuvná, vratové křídlo ocelové nebo
dřevěné konstrukce, výplň plechová (min. tl. 0,3 mm) nebo dřevěná (min. tl. 25 mm) nebo z jiného materiálu ekvivalentní odolnosti proti
násilnému vniknutí. Vratové závěsy chráněny proti vysazení. Uzamčení min. dvěma zámky BT 3 dle ČSN P ENV 1627. Uzamykací
systém pro visací zámky min. stejné odolnosti jako visací zámek.

200 000 Kč

200 000 Kč
500 000 Kč
750 000 Kč

200 000 Kč
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Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 28 mm (kruhový profil o průměru 6 mm), největší rozměr oka
200 mm, profily ve všech styčnících spojeny nerozebiratelným spojem. Mříž ukotvena do zdi zazděním, do
hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost
jednotlivých ukotvení max. 1.500 mm. Mříž ukotvena min. na čtyřech místech. Ukotvení vhodně, rovnoměrně
rozmístěna, po dvou na protilehlých, delších stranách z obou rozměrů mříže.

200 000 Kč

2

Pevná mříž

Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 201 mm (kruhový profil o průměru 16 mm), největší rozměr oka
200 mm, profily ve všech styčnících spojeny nerozebiratelným spojem. Mříž ukotvena do zdi zazděním, do
hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost
jednotlivých ukotvení max. 1.500 mm. Mříž ukotvena min. na čtyřech místech. Ukotvení vhodně, rovnoměrně
rozmístěna, po dvou na protilehlých, delších stranách z obou rozměrů mříže.

500 000 Kč

2

Mříž

Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 452 mm (kruhový profil o průměru 24 mm), největší rozměr oka
200 mm, profily ve všech styčnících spojeny nerozebiratelným spojem. Mříž ukotvena do zdi zazděním, do
hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost
jednotlivých ukotvení max. 750 mm. Mříž ukotvena min. na čtyřech místech. Ukotvení vhodně, rovnoměrně
rozmístěna, po dvou na protilehlých, delších stranách z obou rozměrů mříže.

750 000 Kč

2

Otevírací nebo
odnímatelná mříž

Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 28 mm (kruhový profil o průměru 6 mm), největší rozměr oka
200 mm, profily ve všech styčnících spojeny nerozebiratelným spojem. Otevíratelná mříž osazena na závěsech
a zajištěna proti vysazení. Závěsy ukotveny do zdi zazděním, do hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu
z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých závěsů max. 1.500 mm. Na
protilehlé straně závěsů mříž uzamčena vhodně, rovnoměrně rozmístěnými, min. dvěma visacími zámky min.
BT 2. V případě odnímatelné mříže uzamčení min. čtyřmi visacími zámky min. BT 2 (po dvou zámcích na
protilehlých stranách mříže, zámky osazeny na delších stranách z obou rozměrů mříže). Uzamykací systém pro
visací zámky min. stejné odolnosti jako mříž.

200 000 Kč

Pokračování na druhé straně
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Otevírací nebo
odnímatelná mříž

Mříž

Bezpečnostní mříž

Nůžková mříž

Rolovací mříž

Bezpečnostní okenice

Roletové uzávěry

Bezpečnostní zasklení

Bezpečnostní sklo
vrstvené s kategorií
odolnosti

Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 201 mm (kruhový profil o průměru 16 mm), největší rozměr oka
200 mm, profily ve všech styčnících spojeny nerozebiratelným spojem. Otevíratelná mříž osazena na závěsech
a zajištěna proti vysazení. Závěsy ukotveny do zdi zazděním, do hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu
z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých závěsů max. 1.500 mm. Na
protilehlé straně závěsů mříž uzamčena vhodně, rovnoměrně rozmístěnými, min. dvěma visacími zámky min.
BT 3. V případě odnímatelné mříže uzamčení min. čtyřmi visacími zámky min. BT 3 (po dvou zámcích na
protilehlých stranách mříže, zámky osazeny na delších stranách z obou rozměrů mříže). Uzamykací systém pro
visací zámky min. stejné odolnosti jako mříž.
2
Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 452 mm (kruhový profil o průměru 24 mm) největší rozměr oka
200 mm, profily ve všech styčnících spojeny nerozebiratelným spojem. Otevíratelná mříž osazena na závěsech
a zajištěna proti vysazení. Závěsy ukotveny do zdi zazděním, do hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu
z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých závěsů max. 750 mm. Na protilehlé
straně závěsů mříž uzamčena vhodně, rovnoměrně rozmístěnými, min. třemi visacími zámky min. BT 4. V
případě odnímatelné mříže uzamčení min. šesti visacími zámky min. BT 4 (po třech zámcích na protilehlých
stranách mříže, zámky osazeny na delších stranách z obou rozměrů mříže). Uzamykací systém pro visací
zámky min. stejné odolnosti jako mříž.
Bezpečnostní mříž BT 2
dle ČSN P ENV 1627
Bezpečnostní mříž BT 3
Bezpečnostní mříž BT 4
Bezpečnostní mříž: kompletní soubor prvků mříže vč. spojení se stavební konstrukcí zajišťující uzavření
stavebního otvoru
Nůžková mříž
Nůžková mříž BT 2
dle ČSN P ENV 1627
Nůžková mříž BT 3
Rolovací mříž, min. s bočním vedením, zajištěna zámkem nebo bezpečenostním zařízením proti nadzvednutí
Rolovací mříž BT 2
dle ČSN P ENV 1627
Rolovací mříž BT 3
Bezpečnostní okenice BT 2
dle ČSN P ENV 1627
Bezpečnostní okenice BT 3
Bezpečnostní okenice: kompletní soubor prvků okenice zajišťujících uzavření okenního otvoru, tzn. závěsy,
okenicové křídlo, zámek zámkové kování, zámková vložka
Rolovací vrata, předokenní roleta, min. s bočním vedením, zajištěna zámkem nebo bezpečenostním zařízením
proti nadzvednutí.
P1A a P2A
P3A a P4A
dle ČSN EN 356
P5A
P6B, P7B a P8B

500 000 Kč

750 000 Kč

200 000 Kč
500 000 Kč
750 000 Kč

100 000 Kč
200 000 Kč
500 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
500 000 Kč
200 000 Kč
500 000 Kč

100 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
500 000 Kč
750 000 Kč

1.2. Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
1.2.1. Pojištěný prostor je střežen elektrickým zabezpečovacím systémem skládajícím se z poplachového systému (systém sloužící k automatickému detekování a indikaci
přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí vetřelce do střeženého prostoru) z poplachového přenosového systému a výstražného zařízení (dále jen EZS). Celá plocha
pojištěných prostor je zabezpečena prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Přenos hlášení poplachového stavu na venkovní výstražné akustické
zařízení min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 m od možné přístupové trasy (schodiště vně budovy, žebřík na fasádě budovy, hromosvod). EZS min. stupeň 2 dle ČSN
EN 50131-1
1.2.2. Celá plocha pojištěných prostor je střežena EZS s prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Uzavírací zařízení stavebních otvorů (okna,
dveře, světlíky, ventilační zařízení a ostatní otevíratelná zařízení nebo části budovy usnadňující vniknutí do pojištěných prostor) osazeny detektory (kontakty) otevření.
Přenos hlášení poplachového stavu na venkovní výstražné akustické zařízení min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 m od možné přístupové trasy (schodiště vně
budovy, žebřík na fasádě budovy, hromosvod). EZS min. stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1
1.2.3. Celá plocha pojištěných prostor je střežena EZS s prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Přenos hlášení poplachového stavu na
poplachové přijímací centrum, trvale obsluhované dohledové pracoviště (pult centralizované ochrany, dále jen PCO). EZS minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1
1.2.4. Celá plocha pojištěných prostor je střežena EZS s prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Uzavírací zařízení stavebních otvorů (okna,
dveře, světlíky, ventilační zařízení a ostatní otevíratelná zařízení nebo části budovy usnadňující vniknutí do pojištěných prostor) osazeny detektory (kontakty) otevření a
detektory průniku (např. vibrační, seismické detektory, detektory rozbíjení skla nebo detektory na principu přerušení infračerveného paprsku). Přenos hlášení poplachového
stavu na PCO a v místě, kde to obecně závazné právní předpisy umožňují, vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 m od
možné přístupové trasy (schodiště vně budovy, žebřík na fasádě budovy, hromosvod). EZS minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

10 000 000 Kč

1.3. Fyzická ostraha
1.3.1. Recepční bezpečnostní fyzická ostraha místa pojištění vč. kontroly vstupů a výstupů (kontrola pohybu osob a vozidel ve všech vstupních a výstupních bodech)
recepční bezpečnostní službou vykonávanou bezpečnostními pracovníky dle ČSN EN 15602
služba
fyzická ostraha místa pojištění min. jedním bezpečnostním pracovníkem (strážným) bezpečnostní služby zajišťující mobilní hlídku objektu
v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpečnostním pracovníkem k ověření místa a stavu
bezpečnostního pracovníka během výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ČSN EN 15602
1.3.2. Mobilní hlídka objektu fyzická ostraha místa pojištění min. dvěma ozbrojenými bezpečnostními pracovníky (strážnými) bezpečnostní služby zajišťující mobilní
hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpečnostním pracovníkem k ověření
místa a stavu bezpečnostního pracovníka během výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ČSN EN 15602. Přenos
poplachu na PCO.
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2 000 000 Kč
5 000 000 Kč

10 000 000 Kč
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Část III. Zabezpečení pozemku proti násilnému vniknutí
2.1. Základní (minimální) zabezpečení

2.1.1. Základní zabezpečení

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

200 000 Kč

2.2. Zvýšené zabezpečení
celý obvod oplocení pojištěného pozemku střežen elektronickým perimetrickým systémem (senzorické kabely nebo akcelerační
perimetrické lokátory), Přenos hlášení poplachového stavu na vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním
terénem a současně na systém osvícení celé pojištěné plochy. Poplachový přenosový systém a výstražné zařízení minimálně na
stupni 3 dle ČSN EN 50131-1
celý obvod oplocení pojištěného pozemku střežen elektronickým perimetrickým systémem (senzorické kabely nebo akcelerační
perimetrické lokátory). Přenos hlášení poplachového stavu na PCO a současně na systém osvícení celé pojištěné plochy. Poplachový
přenosový systém a výstražné zařízení minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1
celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen směrovými infračervenými detektory s min. dvěma paprsky. Min. vzdálenost
paprsků od oplocení 50 cm v každém místě střežení. Přenos hlášení poplachového stavu na vnější výstražné akustické zařízení
umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na systém osvícení celé pojištěné plochy. Celý systém minimálně na stupni 3 dle
ČSN EN 50131-1
2.2.1. Perimetrická (obvodová) celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen směrovými infračervenými detektory s min. dvěma paprsky. Min. vzdálenost
paprsků od oplocení 50 cm v každém místě střežení. Přenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnější výstražné akustické
ochrana
zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na systém osvícení celé pojištěné plochy. Celý systém minimálně na
stupni 3 dle ČSN EN 50131-1
celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen mikrovlnnými (nebo duálními infračervenými a mikrovlnnými) detektory.
Přenos hlášení poplachového stavu na vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na
systém osvícení celé pojištěné plochy. Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1
celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen mikrovlnnými (nebo duálními infračervenými a mikrovlnnými) detektory.
Přenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně
na systém osvícení celé pojištěné plochy. Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1
celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen systémem CCTV (systém skládající se z kamerových jednotek, paměti,
monitorovacích zařízení a přidružených zařízení pro přenos a ovládací účely, dále jen systém CCTV). Střežení prostřednictvím střediska
vzdáleného videodohledu, přenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad
okolním terénem a současně na systém osvícení celé pojištěné plochy. Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1
fyzická ostraha celé plochy pojištěného pozemku bezpečnostním pracovníkem (strážným) bezpečnostní služby zajišťující mobilní
hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpečnostním pracovníkem k ověření
místa a stavu bezpečnostního pracovníka během výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ČSN EN 15602
fyzická ostraha celé plochy pojištěného pozemku min. dvěma ozbrojenými bezpečnostními pracovníky (strážnými) bezpečnostní
služby zajišťující mobilní hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpečnostním
2.2.2. Ostraha plochy pozemku pracovníkem k ověření místa a stavu bezpečnostního pracovníka během výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ČSN EN
15602. Přenos poplachu na PCO.
celá plocha pojištěného pozemku střežena systémem CCTV (kamerový systém). Střežení prostřednictvím střediska vzdáleného
videodohledu, přenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnější akustické výstražné zařízení umístěné min. 3 m nad okolním
terénem a současně na systém osvícení celé pojištěné plochy. Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1

1 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

7 000 000 Kč

5 000 000 Kč

7 000 000 Kč

10 000 000 Kč

5 000 000 Kč

7 000 000 Kč

10 000 000 Kč

II. ZABEZPEČENÍ PROTI LOUPEŽI
Část I. Zabezpečení v místě pojištění
1.1. Fyzická ostraha
1.1.1. Ostraha zaměstnancem
1.1.2. Statická strážní služba

ostraha místa pojištění min. jednou osobou (pojistníkem nebo jeho zaměstnancem nebo pojistníkem pověřenou osobou)
fyzická ostraha místa pojištění min. jedním ozbrojeným bezpečnostním pracovníkem (strážnými) bezpečnostní služby dle ČSN EN
15602.

300 000 Kč
500 000 Kč

1.2. Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
1.2.1. Poplachový tísňový
systém

Místo pojištění vybaveno poplachovým tísňovým systémem. Ostraha místa pojištění min. jednou osobou (podle předchozích článků
1.1.1. Ostraha zaměstnancem nebo 1.1.2. Statická strážní služba) v bezprostředním dosahu tísňového prostředku. Přenos tísňového
poplachového stavu na PCO. Dojezd min. dvou ozbrojených bezpečnostních pracovníků zásahové jednotky na místo pojištění max. do 5
min. od vyhlášení tísňového poplachového stavu.

200 000 Kč

Článek 18
Platnost
Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne 15. 4. 2011.
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