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pojišťovna

Pojistná smlouva
o škodovém pojištění podnikatelů

číslo smlouvy: 900000030492

Smluvní strany:

Pojistník:

Město Nové Město na Moravě
IČ: 002 94 900
Sídlo: Vratislavovo náměstí 103, 592 31, Nové Město na Moravě 
Zápis v registru ekonomických subjektů 
Zastupující: Michal Šmarda, starosta 
Telefon:
Email:
(dále jen „pojistník" případně „pojištěný")

Pojistník je současně osobou oprávněnou

Pojistitel:

Direct pojišťovna, a. s.
IČ: 250 73 958
Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365
Zastupující: Ing. Pavel Řehák, předseda představenstva a

Mgr. Martin Frko, místopředseda představenstva
(dále jen „pojistitel")

Pojištění se sjednává s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2020 na dobu určitou.
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Smluvní ujednání
Pojištění se řídí příslušnými ujednáními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění; zákonem 
o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění, spolu s dalšími platnými právními předpisy České Republiky 
a v souladu s následujícími pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné 
smlouvy:

1.

Název pojistných podmínek Označení

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a 
podnikatelů

VPPOP-2013

Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění 
odpovědnosti

DPO-2014

Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění pro 
případ odcizení

DPKL-2014

Doplňkové pojistné podmínky pro škodové strojní pojištění DPST-2014

Doplňkové pojistné podmínky pro škodové živelní pojištění DPZ-2018

Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění 
elektroniky

DPEZ-2014

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení- 
zabezpečení

SPZAB-2014

Smluvní ujednání

Forma doručení pojistných podmínek: v tištěné podobě

1.1. Pojištěný

ičNázev pojištěného

Město Nové Město na Moravě 002 94 900

TS Služby s.r.o. 255 09 187

Novoměstské služby s.r.o. 030 22 641

Základní škola Nové Město na Moravě 605 74 674

Novoměstské sociální služby 488 99 097

Centrum Zdislava 433 78 692

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, p.o. 709 27 880

Mateřská škola Nové Město na Moravě 709 95 559

Základní škola Nové Město na Moravě 702 84 725

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, p.o. 702 82 439

Novoměstská kulturní zařízení 003 72 854
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2. Živelní pojištění

2.1. Předmět pojištění, pojistná hodnota, pojistné částky

Pol.
Předmět pojištění specifikace, ujednání o pojištění prvního rizika Pojištění na 1. riziko Pojistná částka v Kčč.
Budovy, stavby a haly včetně technického zhodnocení a stavebních 
součástí 1 257 965 066Nel

Ostatní (např. zpevněné plochy, komunikace, pozemkové úpravy, 
kanalizace, inženýrské sítě) 10 000 000Ano2

Zařízení a vybavení města a příspěvkových organizací (soubor věcí 
vedených v operativní evidenci, na účtu spotřeby materiálu, vybavení 
kanceláří, drobný majetek apod.)

Ne 117 864 7893

Soubor vlastních a cizích strojů, strojních zařízení vč. vozidel bez RZ i s 
RZ vedených v účetní evidenci pojištěného 8 750 000Ne4

Destinace cestovního ruchu (stožáry, stojany, infotabule, sloupky, 
vlajky, multimediální přenosný průvodce apod.) 1 824 000Ne5

Informační kiosky
Ne 8 283 6006

Soubor sportovních tras aktivního cestovního ruchu v oblasti 
městského lesa Ochoz u Vysočiny arény vč. singletracků a příslušných 
značení

11 679 648Ne7

Věci vnesené a odložené (věci zaměstnanců, návštěv apod.) 100 000Ano8

Zásoby vč. upomínkových předmětů, věci do kancelářské techniky 
apod 5 024 114Ne9

Nehmotný majetek (software, licence a jiná ocenitelná práva) Ano 1 000 00010

Peníze, cennosti a ceniny uzamčené v pokladnách a trezorech 500 000Anoli

Umělecká díla, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, včetně 
exponátů na výstavách 2 000 000Ano12

Soubor pevně osazených skel, včetně vnjsšího osvětlení a reklam, 
včetně skleněných pultů, vitrín a skleněných stěn uvnitř budovy Ano 250 00013

Plnění pojistitele se řídí dle příslušných DPP v článku 9.

2.2. Pojistná nebezpečí

Limity 
pojistného 
plnění v Kč

Předmět pojištění 
dle odstavce 2.1.

Pojistné nebezpečí Spoluúčast v Kč

V rozsahu článku 2 bodu 1 DPZ, tj. pro případ poškození nebo 
zničení pojištěné věci požárem, výbuchem, úderem blesku, 
pádem letadla.

dle 2.1.1-12 1 000

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. a) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci povodní nebo záplavou. 1-12 1000 30 000 000

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. b) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci vichřicí nebo krupobitím. 1-12 1000 30 000 000

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. c) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci sesuvem půdy, ledu nebo sněhu, 
zřícením skal, zeminy nebo lavin.

1-12 1 000 30 000 000

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. d) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci zemětřesením. 1-12 1000 30 000 000

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. e) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li 
součástí téhož souboru jako poškozená věc.

1-12 1000 30 000 000

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
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Limity 

pojistného 
plnění v Kč

Předmět pojištění 
dle odstavce 2.1.

Spoluúčast v KčPojistné nebezpečí

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. f) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu nebo námrazy.

30 000 0001 0001 -12

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. g) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci působením kouře.

dle 2.1.1-12 1000

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. h) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci aerodynamickým třeskem.

dle 2.1.1 0001-12

V rozsahu článku 2 bodu 3 písm. d) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci zkratem a přepětím v důsledku vlivu 
atmosféry.

300 00010001-12

V rozsahu článku 2 bodu 3 písm. b) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku, jeho 
části nebo nárazem jím dopravovaného nákladu.

30 000 00010001-12

V rozsahu článku 2 bodu 3 písm. a) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci vodou z vodovodních zařízení, vodou 
či kondenzovanou párou z topných systémů.

30 000 0001 0001-12

V rozsahu článku 2 bodu 3 písm. c) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci úmyslným jednáním vandalismem.

1 500 0001 0001-12

Odchylně od článku 12 bodu 39 DPZ, se pojištění vztahuje na 
poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv znečištěním 
(sprejerství) v rozsahu uvedením v příloze č. 1.

1 500 0001 0001-12

Pojištěny jsou náklady na odklizení zbytků pojištěné věci a 
náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti po pojistné události 
v rozsahu uvedeném v příloze číslo 1.

2 000 00010001-12

Odchylně od článku 6 bodu 2, písm. b) DPZ, se pojištění vztahuje 
na poškození nebo zničení pojištěné věci vniknutím 
atmosférických srážek do stavby.

100 00010001 -12

Pojištěny jsou skla, neony, markýzy v rozsahu uvedeném v příloze 
číslo 1.

250 00013 500

Přeprava uměleckých děl do aukční síně, kde budou vystaveny se 
záměrem prodeje podle bodu 2.16 přílohy č.l

1 000 00012 1000

2.3. Místo pojištění

Pro položku č. 1 až 13 odst. 2.1. této pojistné smlouvy se jako místo pojištění sjednává: katastrální území města Nové 
Město na Moravě, včetně jeho místních částí a místa na území ČR, která pojištěný oprávněně užívá.

2.4. Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojistná nebezpečí uvedená v odstavci 2.2. této pojistné smlouvy je uvedeno v části 
7. Rekapitulace

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
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3. Pojištění odcizení

3.1. Předmět pojištění

Pol. Pojistná částka v KčPojištění na 1. rizikoPředmět pojištění specifikaceč.
Soubor vlastních a cizích stavebních součástí 200 000Anol

Soubor vlastních a cizích věcí movitých - vybavení města a 
pojištěných subjektů, destinace cestovního ruchu (stožáry, stojany, 
infotabule, sloupky, vlajky apod.)

1 500 000Ano2

Soubor vlastních a cizích zásob 500 000Ano3

Soubor vlastních a cizích umělecký děl, věcí zvláštní kulturní a 
historické hodnoty, včetně exponátů na výstavách 1 000 000Ano4

Soubor vlastních a cizích peněz a cenností - uzamčené v 
pokladnách a trezorech 500 000Ano5

Soubor cenností v parkovacích automatech - 6 ks 40 000Ano6

Soubor vlastních a cizích peněz a cenností během přepravy 300 000Ano7

Plnění pojistitele se řídí dle příslušných DPP v článku 9.

3.2. Pojistná nebezpečí

Limity 
pojistného 
plnění v Kč

Předmět pojištění 
dle odstavce 3.2.

Spoluúčast v KčPojistné nebezpečí

V rozsahu článku 2 bodu 1 písm. a) až b) DPKL, tj. pro případ
krádeže vloupáním a loupeže. 3 240 0001 0001-6

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. c) DPZ, tj. pro případ odcizení
vlastních peněz a cenností při přepravě

300 0001 0007

3.3. Místo pojištění

Pro položku č. 1 až 6 odst. 3.1. této pojistné smlouvy se jako místo pojištění sjednává: katastrální území města Nové 
Město na Moravě, včetně jeho místních částí a místa na území ČR, která pojištěný oprávněně užívá.

Pro pojistné nebezpečí odcizení vlastních peněz a cenností při přepravě dle odst. 3.2, této pojistné smlouvy se jako místo 
pojištění sjednává: Česká republika.

3.4. Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojistná nebezpečí uvedená v odstavci 3.2. této pojistné smlouvy je uvedeno v části 
7. Rekapitulace

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
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4. Pojištění elektroniky
4.1. Předmět pojištění

Pol. Pojistná částka v KčPojištění na 1. rizikoPředmět pojištění specifikace Pojistná hodnotač.
Soubor vlastního a cizího stacionárního 
elektronického zařízení

Nová cena 2 000 000Ano1

Soubor vlastního a cizího mobilního elektronického 
zařízení

Nová cena 200 000Ano2

Plnění pojistitele se řídí dle příslušných DPP v článku 9.

4.2. Pojistná nebezpečí

Limity pojistného 
plnění v Kč

Předmět pojištění 
dle odstavce 4.1.

Spoluúčast v KčPojistné nebezpečí

V rozsahu článku 2 bodu 1 písm. a) až g) 2 200 00010001-2

V rozsahu článku 2 bodu 2 DPEZ, tj. škody vzniklé krádeží 
vloupáním nebo loupeží

2 200 00010001-2

4.3. Místo pojištění

Pro položku č. 1 až 2 odst. 4.1. této pojistné smlouvy se jako místo pojištění sjednává: pro položku číslo 1 katastrální 
území města Nové Město na Moravě, včetně jeho místních částí a místa na území ČR, která pojištěný oprávněně užívá; 
pro položku číslo 2 je místem pojištění Evropa.

4.4. Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojistná nebezpečí uvedená v odstavci 4.2. této pojistné smlouvy je uvedeno v části 
7. Rekapitulace

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/2S, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
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5. Strojní pojištění
5.1. Předmět pojištění

Pol. Pojištění na 1. 
riziko

Pojistná částka vPředmět pojištění specifikace Pojistná hodnotač. Kč
Soubor vlastních a cizích strojů - stacionární stroje a zařízení Nová cena1 200 000Ano

Plnění pojistitele se řídí dle příslušných DPP v článku 9.

5.2. Pojistná nebezpečí

Limity 
pojistného 
plnění v Kč

Předmět pojištění 
dle odstavce 5.1.

Pojistné nebezpečí Spoluúčast v Kč

V rozsahu článku 2 bodu 1 písm. a) až i)
200 0001 1000

V rozsahu článku 2 bodu 2 DPST, tj. škody vzniklé krádeží 
vloupáním nebo loupeží. 1 1000 200 000

Odchylně od článku 6 bodu 2 písm. a) DPST se pojištění vztahuje na
vniknutí cizího. 1 1000 200 000

Odchylně od článku 6, bodu 2, písm. c) až e) DPST se pojištění 
vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci živelními 
nebezpečími včetně záplavy, povodně.

1 1000 200 000

Odchylně od článku 6 bodu 4 písm. f) DPST se pojištění vztahuje na
samostatné škody elektrotechnických a elektronických součástek
pojištěného stroje.

1 1000 200 000

5.3. Místo pojištění

Pro položku č. 1. odst. 5.1. této pojistné smlouvy se jako místo pojištění sjednává: katastrální území města Nové Město na 
Moravě, včetně jeho místních částí a místa na území ČR, která pojištěný oprávněně užívá.

5.4. Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojistná nebezpečí uvedená v odstavci 5.2. této pojistné smlouvy je uvedeno v části 
7. Rekapitulace

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
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6. Pojištění odpovědnosti

6.1. Pojištěný předmět činnosti

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěných 
uvedených v odstavci 1.1. této pojistné smlouvy.

6.2. Pojistná nebezpečí, spoluúčast, územní rozsah a limit pojistného plnění

Limity 
pojistného 
plnění v Kč

Spoluúčast 
v Kč

Územní rozsahPojistné nebezpečí

V rozsahu článku 2 DPO, tj. odpovědnost z činnosti nebo vztahu 
pojištěného.

V rozsahu článku 2 DPO, bodu 2 DPO, tj. újmu vzniklé jiné osobě 
úrazem, nemocí nebo smrtí této osoby, škodu vzniklou 
poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato 
osoba ve vlastnictví nebo v užívání, škodu vzniklou poškozením, 
usmrcením nebo pohřešováním zvířete, kterou má tato osoba ve 
vlastnictví nebo v užívání Česká republika 20 000 0001 000

V rozsahu článku 2, bodu 3 DPO, tj. následná finanční škoda či újma.

V rozsahu článku 2, bodu 4 DPO, tj. regresy zdravotních pojišťoven a 
orgánů nemocenského pojištění vůči třetím osobám.

V souladu s článkem 6 bodem 1 písm. u) DPO se pojištění vztahuje
na duševní útrapy osob blízkých poškozenému při smrti nebo 
ublížení na zdraví.

V rozsahu článku 2 bodu 5 DPO, tj. škody způsobené na věcech 
zaměstnanců.

Česká republika 50 0001 000

V rozsahu článku 2 bodu 6 DPO, tj. škody na věcech vnesených nebo 
odložených.

Česká republika 50 0001 000

Česká republikaV rozsahu článku 4 DPO, tj. odpovědnost za výrobek. 10 000 0001 000

Odchylně od článku bodu 3 písm. b) DPO se pojištění vztahuje na
čistou finanční škodu či újmu.

Česká republika 1 000 0001 000

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se pojištění vztahuje na 
věci cizí převzaté.

Česká republika 500 0001000

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. d) DPO se pojištění vztahuje na
věci cizí užívané.

Česká republika 500 0001000

Odchylně od článku 2 DPO se pojištění vztahuje na regresy 
zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění vůči 
vlastním zaměstnancům.

Česká republika 5 000 0001000

Odchylně od článku 6 bodu 1 písm. i) DPO se pojištění vztahuje na
škodu či újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, i když 
škodu či újmu nezpůsobila náhlá nahodilá porucha ochranného 
zařízení.

Česká republika 1 000 0001000

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. i) DPO se pojištění vztahuje na
škodu či újmu způsobenou vlastnictvím nebo držbou stavby.

Česká republika 20 000 0001000

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. i) DPO se pojištění vztahuje na
škodu či újmu způsobenou pronájmem stavby.

Česká republika 20 000 0001000

Odchylně od článku 6 bodu 3, písm. m) DPO se pojištění vztahuje na 
křížovou odpovědnost vůči majetkově propojeným společnostem.

Česká republika 20 000 0001 000

Odchylně od článku 6 bodu 3, písm. m) DPO se pojištění vztahuje na 
křížovou odpovědnost mezi pojištěnými.

Česká republika 20 000 0001000

Odchylně od článku 6, bodu 3, písm. n) DPO se pojištění vztahuje na
dotčení práva na ochranu osobnosti.

Česká republika 1 000 0001 000

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
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Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu z výkonu veřejné služby. Česká republika 1 000 0001000

Celkový roční limit plnění za pojistná nebezpečí uvedená v odstavci 6.2. nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu pojistného 
plnění sjednaného pojistníkem pro nebezpečí: odpovědnost z činnosti nebo vztahu pojištěného.

6.3. Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojistná nebezpečí uvedená v odstavci 6.2. této pojistné smlouvy je uvedeno v části 
7. Rekapitulace

Direct pojišťovna, a,5., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
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7. Rekapitulace pojistná smlouvy
7.1. Rekapitulace (u běžného pojistného na dobu určitou, placeno ve splátkách)

Sjednaná pojištění a služby Roční pojistná v Kč

Pojištění živelní 238 864

Pojištění odcizení 37 160

Pojištění elektroniky 32 868

Strojní pojištění 19 051

Pojištění odpovědnosti 222 429

Celkové roční pojistné po slevě 550 372

Frekvence placení (splátky pojistného) čtvrtletně
1. platba běžného pojistného 137 593

Datum splatnosti 1.1.2019

7.2. Splatnost pojistného

Pojistné uvedené v pojistné smlouvě se považuje za zaplacené okamžikem připsání sjednané částky
inkasního makléřena účet

5030018888/5500číslo účtu

Raiffesenbank a.s.vedený u:

1300250818pod variabilním symbolem:

běžnépojistné: 137 593

1.1., 1.4., 1.7., 1.10.datum splatnosti:

7.3. Pojistná smlouva je uzavřená prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele: 

Název: RENOMIA, a.s.

IČ: 483 91 301

Sídlo: Holandská 8, 639 00 Brno 

Korespondenční adresa: Holandská 8, 639 00 Brno 

Mail: jana.merlickova@renomia.cz 

Telefon:+420 724 667 770

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

mailto:jana.merlickova@renomia.cz
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9. Přílohy

Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013

Doplňkové pojistné podmínky DPZ-2018, DPKL-2014, SPZAB-2014, DPEZ-2014, DPPS-2014, DPO-2014

Forma doručení pojistných podmínek: v tištěné podobě

Příloha č. 1: Seznam doložek a smluvních ujednání

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 3: Plná moc zprostředkovatele

Příloha č. 4: Seznam pojištěných staveb

v Brně 1‘ 1,2. 2Q12 v Novém Městě na Moravě

ĺ předseda predstavensrva /ístopředseda představenstva starosta

DIRECT pojištovna, a.s. DIRECT pojišťovna, a. s. Město Nové Město na Moravě

Direct pojlštoena, as., se sidlem Nosé sady996/25, Brno, 60200 • directcz IČO: 250 739 59, Dič: CZ 699 004 195 zapsaná sobchodeim rejstřika krajského soudu v Brně, oddíl B, složka 3365
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byla-li pojištěná movitá věc, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu, zničena nebo ztracena, vzniká 
oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení 
stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení, 
byla-li pojištěná movitá věc, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu, poškozena, vzniká oprávněné 
osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci 
sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.

a)

b)

2.2. Hmotné cizí věci užívané - plnění v nových cenách

Pojistnou hodnotou cizích předmětů užívaných je jejich nová cena (pojištění na novou cenu).
Odchylně se ujednává, že:

a) byl-li cizí předmět užívaný, pro který bylo sjednáno pojištění na novou cenu, zničen nebo ztracen, vzniká 
oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení 
stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,

b) byl-li cizí předmět užívaný, pro který bylo sjednáno pojištění na novou cenu, poškozen, vzniká oprávněné osobě 
právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o 
cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.

2.3. Hmotné cizí věci užívané - automatické pojištění v případě přechodu vlastnictví na pojištěného

Pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě 
převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

2.4. Místo pojištění-Česká republika

Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě je místem pojištění všech pojištěných movitých 
předmětů (s výjimkou cenných předmětu a finančních prostředků) území České republiky. Toto ujednání se vztahuje 
i na mobilní zařízení, které pojištěný zapůjčil na základě smlouvy obchodním partnerům na území ČR. Toto pojištění 
se sjednává na první riziko. Pojistitel poskytne pojistné plnění s limitem plnění ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však 
do horní hranice plnění sjednané v pojistné smlouvě pro daný předmět pojištění.

2.5. Spoluúčast - pojistná událost na více souborech

Ujednává se, že se v případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech nebo 
souborech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta 
spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou 
takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro 
jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

2.6. Spoluúčast - pojistná událost vzniklá z více pojistných nebezpečí

V případě pojistné události vzniklé působením více pojistných nebezpečí (bez ohledu na skutečnost zda vznikne na 
jednom nebo na více pojištěných věcech nebo souborech) odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší 
sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých pojistných nebezpečí a předmětů, 
jichž se pojistná událost týká.

2.7. Náraz dopravního prostředku, pád stromu

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem nebo pádem, tj. 
nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, 
stožárů nebo jiných věcí, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož 
souboru jako poškozená věc.

Na úhradu škod vzniklých dle předchozího odstavce poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do limitu 500 000 
Kč z jedné a všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku.

2.8. Katastrofická rizika - časové vymezení 1 pojistné události

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné 
příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu
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pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu. V případě vzniku takové jedné pojistné 
události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta 
spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění 
postižená touto pojistnou událostí. Pojistné částky, resp. limity pojistného plnění sjednané pro jednotlivá místa 
pojištění nadále platí jako horní hranice plnění pro dané místo pojištění.

2.9. Zpětné vystoupení vody z kanalizačních potrubí

Ujednává se, že pojistné nebezpečí povodeň i záplava se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením 
kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických 
srážek, povodně nebo záplavy.

2.10. Vodovodní škody - potrubí

Jde-li o pojištění budovy, pojištění se vztahuje také na poškození nebo zničení vodovodních a kanalizačních potrubí, 
kotlů, nádrží a výměníkových stanic topných systémů, topných těles, vodovodních zařízení včetně armatur došlo-li k 
němu přetlakem páry nebo zamrznutím kapaliny v nich.

2.11. Vodovodní škody - sprinklery

Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení, 
sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení.

2.12. Nepřímý úder blesku

Ujednává se, že se za přímý úder blesku považuje i dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k 
němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení. Rozšíření pojistného krytí se vztahuje na poškození nebo 
zničení elektronických součástí pojištěných movitých předmětů a pojištěných budov (např. řídící jednotky 
technologických zařízení, elektronické zabezpečovací systémy, klimatizace apod.). Limit pojistného plnění pro toto 
rozšířené pojistné krytí činí 300 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného 
roku.

2.13. Ztráta předmětu

V souladu s pojistnými podmínkami je pojistnou událostí i ztráta pojištěné věci, k níž došlo v přímé souvislosti s 
působením některého z pojistných nebezpečí, proti kterému byla věc pojištěna. Předpokladem vzniku práva na 
plnění z pojištění je skutečnost, že toto pojistné nebezpečí působilo v době trvání pojištění.

2.14. Pojištění skel

Pojištění se sjednává pro soubor skel výloh a skel (včetně obyčejných skel) venkovních vstupních dveří , oken, 
vnitřních dveří, světlíků, střech, obytných stěn a pro soubor skel ve vitrínách; dále se pojištění sjednává pro soubor 
neonových trubic a markýz na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě.

Odchylně od článku 2 DPZ-2014 se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení věci jakoukoliv událostí, 
která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena.

Z pojištění nevzniká právo na plnění za:

a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním.
b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, demontáži a při její opravě,
c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí s tím, že v 

případě pojištěných neonových trubic a obdobných věcí se za postupné stárnutí považuje také vyprchání 
plynové náplně, nebo vniknutí vzduchu. Plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po 
třech letech od data výroby.

d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování.

Dále se ujednává, že pojistnou hodnotou pojištěných věcí je částka, kterou je třeba obvykle vynaložit na znovuzřízení 
nové věci téhož druhu a kvality v daném místě. Za náklady na znovuzřízení se považují také náklady na dopravu, celní 
poplatky a náklady na montáž.

Limit plnění a spoluúčast jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
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2.15. Pojištění skel - oprava

Je-li sjednáno pojištění skla, poskytne pojistitel nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na 
nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k 
provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken 
apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky.

2.16. Smluvní ujednání k pojištění přepravy uměleckých děl

Článek 2 DPZ se pro účely této doložky doplňuje takto:

a) Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci události uvedenou v článku 2 bodech 1, 2 
a 3 DPZ a dále pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci při dopravní nehodě nebo jejího pohřešování 
následkem dopravní nehody.

b) Došlo-li k poškození nebo zničení pojištěné věci při dopravní nehodě nebo jejímu pohřešování následkem 
dopravní nehody, vzniká právo na plnění jen tehdy, byla-li tato nehoda vyšetřená policií. Za dopravní nehodu se 
pro účely tohoto pojištění nepovažuje pouhé poškození dopravního prostředku dopravovanými věcmi.

Článek 4 DPZ se pro účely této doložky upravuje takto:

a) Pojištění se vztahuje pouze na umělecká díla, jejichž vlastníkem je pojištěný, dopravované dopravním 
prostředkem vlastněným nebo užívaným pojištěným vlastním jménem a na vlastní účet pojištěného,

b) Pojištění se nevztahuje na zbraně, střelivo a na věci, které jsou uvedeny v článku 4, bodu 1, písm. h) DPZ. Dále 
se pojištění nevztahuje na obsah automatů a na živá zvířata.

Článek 5 DPZ se pro účely této doložky upravuje takto:

a) Při dopravě věci je místem pojištění území ČR, pouze však jedna cesta do aukční síně, kde budou vystaveny se 
záměrem prodeje a zpět, pokud se díla nepodaří prodat. Obě cesty budou pojistiteli dopředu písemně 
nahlášeny.

b) Doprava věci začíná převzetím pojištěné věci pro bezprostředně navazující dopravu a končí předáním v místě 
dodávky.

Podle článku 8 DPZ se sjednává pojištění na první riziko.

Pojištění se sjednává také pro případ odcizení přepravovaných movitých věcí, pokud k odcizení došlo v souvislosti 
s požárem, výbuchem, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů nebo dopravní nehodou vozidla provádějícího 
přepravu. Právo na plnění vznikne jen za předpokladu, že pojištěný byl při uvedených událostech zbaven možnosti 
pojištěné věci opatrovat. Za dopravní nehodu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje pouhé poškození 
dopravního prostředku dopravovanými věcmi.

V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění podle článku 9, bodu 2, písm. b) a 3 DPZ.

Pojištěný je povinen ve smyslu článku 14, bodu 1, písm. v) VPPOP také dodržovat rozsah a způsob vedení účetnictví 
a jeho průkaznost tak, jak ukládá příslušný právní předpis.

3. Pojištění odcizení

3.1. Sprejeři

Za škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště budovy pojištěné proti vandalismu 
malbami, nástřiky nebo polepením poskytne pojistitel pojistné plnění, a to do výše maximálně 100 000 Kč v rámci 
limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění budovy proti vandalismu. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události 
náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného 
plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci. Bez 
ohledu na výše ujednané limity nesmí plnění pojistitele překročit limit pojistného plnění sjednaný pro vandalismus 
na nemovitých objektech.

3.2. Kamerové systémy - změna podmínek zabezpečení

Pokud se pojištění vztahuje i na kamerové systémy a v případě pojistné události uplatňované na kamerovém 
systému poskytne pojistitel plnění, budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené 
prostranství a při jejich odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění.
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3.3. Náklady na odstranění škody

Je-li sjednáno pojištění pro případ odcizení stavebních součástí, vztahuje se toto pojištění i na stavební součásti a 
příslušenství budovy poškozené nebo zničené jednáním pachatele směřujícímu k odcizení pojištěných předmětů. 
Pojistitel poskytne za škody dle předchozí věty až do výše sjednaného limitu plnění sjednaného pro pojištění odcizení 
nemovitých objektů.

3.4. Součásti a příslušenství nemovitosti

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i na součástech a 
příslušenství nemovitosti, reklamních panelech a jiných součástech a příslušenství nemovitosti na plášti objektů, 
pokud budou tyto věci pevně spojeny se stavbou (nemovitostí) nebo připevněním své konstrukce k jiné stavbě, nebo 
ke konstrukci zapuštěné do zpevněné plochy nebo jsou na betonových patkách zapuštěných do země, případně je 
použit jiný vhodný způsob uchycení ztěžující pro svoji velkou hmotnost, rozměrnost nebo nedostupnost předmětu 
jeho odcizení.

4. Strojní pojištění

4.1. Pojištění škod vzniklých krádeží vloupáním nebo loupeží

V souladu s článkem 2, odst. 2 DPST se ujednává, že pojištění se vztahuje také na odcizení a poškození v souvislosti s 
odcizením pojištěného stroje nebo jeho části, jestliže k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupeží. Nevztahuje se 
však na odcizení, které způsobila obsluha podílející se na provozu nebo obsluze předmětu pojištění.

Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si cizí pojištěné věci činností, při které pachatel prokazatelně překonal 
překážky nebo opatření chránící pojištěnou věc před odcizením některým níže uvedeným způsobem:

a) do místa pojištění se dostal tak, že je zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jejich řádnému otevírání,
b) do místa pojištění se dostal jinak než řádně uzavřenými vstupními dveřmi nebo řádně uzavřeným oknem,
c) místo pojištění otevřel klíčem, kterého se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží,
d) schránku, jejíž obsah je pojištěn, otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání, nebo překonal 

překážku tvořenou specifickými vlastnostmi schránky, jako např. velká hmotnost, nadměrné rozměry, obtížná 
demontáž apod.

Překonáním překážky není vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem bez stop násilí, případně 
neprokázaným použitím planžety.

Loupeží se rozumí přivlastnění si cizí pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo 
jiné osobě pověřené pojištěným, násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

V případě odcizení celé věci se stanovuje pojistné plnění podle článku 9 odst. 2 DPST jako pro věc zničenou a v 
případě odcizení části pojištěné věci podle článku 9 odst. 1 DPST jako pro věc poškozenou.

Pojistitel poskytne pojistné plnění jen v případě, že je odcizení pojištěné věci šetřeno policií ČR nebo policií státu, na 
jehož území došlo k odcizení.

4.2. Pojištění živelních rizik

Odchylně od článku 6, odst. 2, písm. c), d), a e) DPST se ujednává, že právo na plnění vzniká i za škody vzniklé 
požárem, výbuchem, působením kouře; průvodními jevy požáru, hasební látkou, likvidací požáru nebo likvidací 
následků požáru; záplavou, povodní, působením vody vytékající z vodovodního zařízení, zemětřesením, výbuchem 
sopky, poklesem půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů, 
stožárů nebo jiných předmětů, tíhou sněhu nebo námrazy, vichřicí nebo krupobitím.

4.3. Vniknutí cizího předmětu

Odchylně od článku 6, odst. 2, písm. a) DPST se ujednává, že pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení stroje 
a strojního zařízení vzniklé v důsledku vniknutí cizího předmětu do stroje.

Za cizí předmět je považován jakýkoliv předmět, který vnikne do stroje společně se zpracovávanou hmotou, který 
však není součástí pojištěného stroje. Limit plnění je ujednán v pojistné smlouvě. Hranicí pojistného plnění je limit
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plnění.
V souladu s článkem 8 DPST se pojištění sjednává na první riziko.

Odchylně od článku 6, odst. 3, písm. a) až d) DPST se ujednává, že pokud došlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k 
jinému poškození pojištěného stroje, za které je pojistitel povinen plnit, pojistitel poskytne plnění i za poškození 
nebo zničení dílů a nástrojů, které se vyměňují při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení (např. nože, břity, 
ostatní řezné nástroje, pásy, lana, řetězy, gumové válce) a to ve výši 50 % jejich nové ceny.

4.4. Pojištění samostatných škod na elektronickém zařízení pojištěného stroje

Odchylně od článku 6, odst. 4, písm. f) DPST se ujednává, že právo na plnění vzniká i v případě samostatného 
poškození elektronických prvků a elektrotechnických součástek (např. integrované obvody, mikroprocesory, relé, 
stykače).

Limit plnění je ujednán v pojistné smlouvě. Hranicí pojistného plnění je limit plnění.

V souladu s článkem 8 DPST se pojištění sjednává na první riziko.

4.5. Pojištění základů a příslušenství strojů

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i pro předměty uvedené v článku 6 bodě 4 písmenech a) až d) DPST-2014.

4.6. Plnění pojistitele bez odečtu opotřebení

Je-li sjednáno pojištění stroje na novou cenu, pak v případě poškození, ztráty nebo zničení pojištěného stroje vyplatí 
pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu 
opotřebení. Toto se však neuplatní v případě škody vzniklé na mobilním stroji.

4.7. Rozšíření pojistného krytí - zařízení mimo provoz

Je-li sjednáno pojištění strojů, vztahuje se toto pojištění i na zařízení, která jsou provozuschopná, avšak v době 
pojistné události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci místa 
pojištění přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována.

4.8. Elektronické prvky a součástky

Je-li sjednáno pojištění strojů, vztahuje se toto pojištění i na jakékoli poškození či zničení elektronických prvků a 
součástek strojních zařízení, nosičů dat a záznamů na nich. Za škody vzniklé na datech vyplatí pojistitel skutečně 
vynaložené náklady spojené s obnovou poškozených dat, maximálně však do limitu plnění 100 000 Kč.

4.9. Zachraňovací náklady

Je-li sjednáno pojištění stroje, vztahuje se toto pojištění také na zachraňovací náklady až do výše 10% limitu plnění 
pojištěného strojního zařízení. Toto omezení neplatí při záchraně života a zdraví osob.

4.10. Pojištění strojů - únik médií

Je-li sjednáno pojištění stroje, vztahuje se toto pojištění i na poškození, zničení či znehodnocení provozních kapalin a 
náplní, jestliže k nim došlou v přímé souvislosti se škodou na pojištěném strojním zařízení.

4.11. Pojištění strojů - výpadek dodávek (média)

Je-li sjednáno pojištění strojů, vztahuje se toto pojištění také na hmotné škody způsobené výpadkem nebo 
přerušením dodávky plynu, vody, elektrické energie nebo jiného média (zejména způsobené přerušením nebo 
zastavením provozu stroje, ať již částečného nebo úplného).

5. Pojištění elektroniky

5.1. Pojištění škod vzniklých krádeží vloupáním nebo loupeží

V souladu s článkem 2, odst. 3 DPEZ se ujednává, že z pojištění vzniká právo na plnění v případě odcizení pojištěné 
věci nebo její části způsobeném krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
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Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si cizí pojištěné věci činností, při které pachatel prokazatelně překonal 
překážky nebo opatření chránící pojištěnou věc před odcizením některým níže uvedeným způsobem:

a) do místa pojištění se dostal tak, že je zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jejich řádnému otevírání,
b) do místa pojištění se dostal jinak než řádně uzavřenými vstupními dveřmi nebo řádně uzavřeným oknem,
c) místo pojištění otevřel klíčem, kterého se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží,
d) schránku, jejíž obsah je pojištěn, otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání, nebo překonal 

překážku tvořenou specifickými vlastnostmi schránky, jako např. velká hmotnost, nadměrné rozměry, obtížná 
demontáž apod.

Překonáním překážky není vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem bez stop násilí, případně 
neprokázaným použitím planžety.

Uzamčeným prostorem se rozumí prostor, který pojištěný po právu užívá a který je uzamčen zámkem na dvě závory 
(dva západy) a okna jsou zevnitř řádně uzavřena. Zdi (stěny) uzamčeného prostoru mají tloušťku min. 15 cm a jsou 
zhotovené z plných cihel min. pevnosti P10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti vloupání 
ekvivalentního materiálu. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (mimo oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou 
mechanickou odolnost proti vloupání jako stěny.

V případě odcizení pojištěné věci nebo její části krádeží vloupáním poskytne pojistitel plnění maximálně do: 250.000 
Kč, jsou-li v době pojistné události pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru, jehož dveře jsou opatřeny 
zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky, nebo max. do: 
500.000 Kč, jsou ji v době pojistné události pojištěné věci umístěny v uzamčeném prostoru, jehož dveřní zárubně jsou 
ocelové, dveře mají tloušťku min. 40 mm, požární odolnost dveří je min. 30 min., nebo jsou po celé ploše opatřeny z 
vnitřní strany plechem s tloušťkou min. 1 mm, nebo v případě prosklených dveří jsou tyto dveře opatřeny funkčním 
bezpečnostním zasklením nebo funkční mříží nebo funkční bezpečnostní uzamykatelnou roletou. Dveře jsou opatřeny 
bezpečnostním uzamykacím systémem a dále buď přídavným bezpečnostním zámkem současně se zábranou proti 
vysazení a vyražení, nebojsou dveře opatřeny dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem.

Prosklené dveře musí být opatřeny takovým bezpečnostním zámkem na uzamykatelné dveřní závoře, který nelze 
zevnitř ovládat bezklíčovým způsobem.

Okna nebo výlohy uzamčeného prostoru, jsou-li jejích dolní části umístěnu níže než 3 metry nad okolním terénem 
nebo nad přiléhajícími a snadno dostupnými konstrukcemi (schodiště, balkony, ochozy, přístřešky, pavlače, 
lešenářské konstrukce, přístavky apod.) jsou opatřeny bezpečnostním funkčním zasklením nebo funkční bezpečnostní 
mříží nebo uzamykatelnou roletou.

Loupeží se rozumí přivlastnění si cizí pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo 
jiné osobě pověřené pojištěným, násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Maximální limit plnění v případě škody 
loupežným přepadením je 300.000,- Kč.

V případě odcizení celé věci se stanovuje pojistné plnění podle článku 9 odst. 2 DPEZ jako pro věc zničenou a v 
případě odcizení části pojištěné věci podle článku 9 odst. 1 DPEZ jako pro věc poškozenou.

Pojistitel poskytne pojistné plnění jen v případě, že je odcizení pojištěné věci šetřeno policií ČR nebo policií státu, na 
jehož území došlo k odcizení.

5.2. Pojištění elektroniky-stáří

Ujednává se, že předmětem pojištění jsou i elektronická zařízení, jejichž stáří přesáhlo v době vzniku škody 5 let. 
Kancelářská a výpočetní techniky (včetně mobilní) je předmětem pojištění pouze, pokud její stáří nepřesáhlo v době 
vzniku škody 8 let.

5.3. Místo pojištění-Evropa

Pro mobilní elektronická zařízení se ujednává místo pojištění Evropa.

5.4. Plnění pojistitele bez odečtu opotřebení

Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, ztráty nebo zničení pojištěných věcí 
vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez 
odpočtu opotřebení.
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5.5. Rozšíření pojistného krytí - zařízení mimo provoz

Je-li sjednáno pojištění elektronických zařízení, vztahuje se toto pojištění i na zařízení, která jsou provozuschopná, 
avšak v době pojistné události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v 
rámci místa pojištění přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována.

5.6. Zachraňovací náklady

Je-li sjednáno pojištění elektronických zařízení, vztahuje se toto pojištění také na zachraňovací náklady až do výše 
10% pojistné částky pojištěného elektronického zařízení. Toto omezení neplatí při záchraně života a zdraví osob.

5.7. Změna podmínek zabezpečení

Je-li sjednáno pojištění elektronických zařízení v rozsahu odcizení, vztahuje se toto pojištění také na krádež s 
překonáním překážky pojištěného elektronického zařízení z vozidel, pokud bylo toto zařízení umístěno v uzamčeném 
vozidle v zavazadlovém prostoru, případně je pevně spojeno s vozidlem.

5.8. Výpadek, přerušení médií

Je-li sjednáno pojištění elektronických zařízení, vztahuje se toto pojištění také na škody způsobené na pojištěném 
elektronickém zařízení výpadkem nebo přerušením dodávky plynu, vody, elektrické energie nebo jiného média 
(zejména způsobené přerušením nebo zastavením provozu stroje, ať již částečného nebo úplného).

6. Pojištění odpovědnosti

6.1. Odlišná spoluúčast

Spoluúčast pro školské příspěvkové organizace za úrazy žáků se sjednává ve výši 100 Kč.

Spoluúčast pro společnosti Novoměstské služby s.r.o. za úrazy klientů městských lázní se sjednává ve výši 100 Kč.

6.2. Regresní nároky-změna definice

Pokud bude vůči pojištěnému uplatněn postih, tj. následný regresní nárok na náhradu újmy způsobené jiné osobě 
tím, že tato osoba byla povinna poskytnout náhradu újmy způsobené pojištěným třetí osobě, je pro určení povahy 
újmy a od ní se odvíjejících podmínek plnění z pojištění odpovědnosti za újmu, je-li sjednáno, rozhodná povaha 
původní (primární) újmy způsobené třetí osobě.

6.3. Újmy způsobené majetkově propojeným subjektům

Odchylně se pojištění odpovědnosti za újmu, je-li sjednáno, vztahuje i na povinnost nahradit újmu, jejíž náhradu je 
pojištěný povinen poskytnout právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.

6.4. Vada výrobku - spojení, smísení

Odchylně od článku 2 bodu 2 a článku 6 bodu 6 písm. b) DPO-2014 se pojištění sjednává i pro případ finančních škod 
nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným 
pojištěným anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná. Právo na 
plnění vzniká pouze za předpokladu, že oddělení vadného výrobku od vyrobené vadné věci není možné nebo 
ekonomicky účelné.

Finanční škodou se rozumí škoda vzniklá jinak než úrazem nebo nemocí, poškozením, zničením nebo pohřešováním 
věci. Pojišťovna z tohoto pojištění poskytne výlučně náhradu těchto finančních škod:

a) v případě, že nelze již vyrobenou vadnou věc žádným způsobem realizovat, a to ať již s úpravami nebo bez úprav 
a je tudíž nutné provést její likvidaci, hradí pojišťovna:

náklady na provedení likvidace vyrobené vadné věci,
ušlý zisk toho, kdo prováděl spojování, míšení nebo zpracování anebo kdo dodaný vadný výrobek dále 
zpracovával a opracovával,

b) v případě, že není nutné provést likvidaci vyrobené vadné věci a je možno ji bez dalších úprav prodat se slevou, 
hradí pojišťovna:

rozdíl předpokládané ceny bezvadného výrobku a realizované ceny,



Město Nové Město na Moravě Strana 9/9

c) v případě, že není nutné provést likvidaci vyrobené vadné věci, aleje třeba provést určité úpravy, aby mohla být 
prodána se slevou, hradí pojišťovna: 

náklady na tyto úpravy,
rozdíl předpokládané ceny bezvadného výrobku a realizované ceny. Pojištění se však nevztahuje na případy, 
kdy vadnost dodaných vadných výrobků byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného anebo při této 
výstupní kontrole zjištěna být mohla, pokud by tato kontrola byla řádné provedena.

Pojišťovna dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tím, že musel pojištěnému zaplatit za dodávku vadných 
výrobků.

Toto pojištění se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se odchylně vztahuje také na odpovědnost za újmu 
vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a za újmu vzniklou dalším zpracováním nebo 
opracováním vadného výrobku i v případě, kdy tato újma nebyla způsobena konečnému uživateli vlastnostmi takto 
vzniklé věci. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu 
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však v souhrnu do výše 500 000 Kč ze všech 
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro 
základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit). Spoluúčast na plnění z této doložky činí 1.000 Kč.

6.5. Činnosti nezapsané v obchodním rejstříku - rozšíření pojistného krytí

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činnostmi
neuvedenými výslovně v dokumentech vymezujících předmět činnosti pojištěného, na něž se pojistná smlouva
odkazuje, pouze však za současného splnění následujících předpokladů:

a) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně 
závazných právních předpisů,

b) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena pojistnou 
smlouvou, včetně pojistných podmínek a zvláštních ujednání tvořících její nedílnou součást,

c) provozování příslušné činnosti pojištěným nepředstavuje podstatné zvýšení pojistného rizika ve srovnání s 
pojistným rizikem spojeným s provozováním činností výslovně uvedených v dokumentech vymezujících předmět 
činnosti pojištěného, na něž se pojistná smlouva odkazuje,

d) podíl příjmů z příslušné činnosti na celkovém obratu pojištěného nepřesahuje 5%

6.6. Odpovědnost z výkonu veřejné moci

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou způsobí osoba vykonávající 
veřejnou službu. Pojištění se sjednává též pro odpovědnost za škodu, za kterou odpovídá pojištěný osobě 
vykonávající veřejnou službu.

Ujednává se, že spolupojištěna je i vzájemná odpovědnost za škodu mezi pojištěnými.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu 
v základním rozsahu. Limit a sublimit plnění, spoluúčast a územní rozsah jsou uvedený v bodu 6.3.2. této smlouvy.
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Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 31.7.2015)
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 00294900
obchodní firma: Město Nové Město na Moravě 

statistická právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
datum vzniku: 1.12.1990

sídlo: 59231 Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 
ZÚJ: 596230 - Nové Město na Moravě 

okres: CZ0635 - Žďár nad Sázavou

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy 
461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

47190: Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 
56100: Stravování v restauracích, u Stánků a v mobilních zařízeních 
74300: Překladatelské a tlumočnické činnosti

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA1995 13130 - Místní vládní instituce 
institucionální sektor: podle ESA2010 13130 - Místní vládní instituce 

velikostní kat. dle počtu zam.: 100 - 199 zaměstnanců

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 27.8.2015 v 10:55:29 
Copyright © 2015, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcr.cz
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PLNÁ MOC

Zmocněnec:
sídlo:
zastoupen:

RENOMIA, a. s.
Holandská 8, 639 00 Bmo
Jiřinou Nepalovou, předsedkyní představenstva
48391301
CZ48391301
Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5030018888/5500 
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 3930

IČ:
DIČ:
bank.spojení: 
zápis v OR:
(dále jen „zmocněnec")

Město Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, PSČ 59231
Michalem Šmardou, starostou města
00294900
CZ00294900

Zmocnitel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
(dále jen „zmocnitel")

Zmocnitel zplnomocňuje zmocněnce ve smyslu § 31 Občanského zákoníku k vykonávání 
právních úkonů spočívajících ve zpracování nabídky pojištění, tj. vyhledávání a výběr 
vhodných pojistitelů, zpracování návrhů pojistné smlouvy s vybraným pojistitelem a ostatní 
právní úkony směřující k uzavření pojistné smlouvy.

Činnost zmocněnce je vykonávána bez nároku na odměnu. Zmocněnec je vázán 
mlčenlivostí dle platných právních předpisů. Zmocnitel souhlasí se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v rámci činnosti v pojišťovnictví a prohlašuje, že byl ve 
smyslu § 11 cit. zákona poučen o svých právech a rovněž povinnostech zpracovatele údajů.
Platnost této plné moci končí dne 06. 03. 2012.

í

V Novém Městě na Moravě dne 13. 02. 2012

iH;řFlill,, m1..'fe/ssy $
razítko a podpis zrjjoohitelé r

i

|
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pojistné smlouvě číslo 900000030492
Příloha čísl'

Název datumcena
10 678 489 Kč 01.01.1981ny

-\/rátíslav. Nám. 124 
Tyršova čp. 321
dřevník u zb.

937 006 Kč 01.01.1921
23 639 687 Kč 01.01.1979

iBudi 6 572 154 Kč 01.01.1982/ŠÚZ5-
teda__________
fyrvik.střed.požár. 

ATidóvá- Nám. 123 
Garáže na dvoře MěU
Garáž na ul. Žďárská"

36 652 Kč 01.01.1992
123 748 Kč 01.01.1992

6 193 084 Kč 01.09.1992
55 000 Kč 01.09.1979

430 482 Kč 30.09.2000
Budova administr. 880 308 Kč 31.12.1997
Dílna a sklad zděná 67 118 Kč 31.12.1997
Garáže 7ks 783 316 Kč 31.12.1997
Provozní budova + sociál.zařízení 964 959 Kč 31.12.2004
Přístavba - dílna, šatna, kot 2 332 590 Kč 31.12.1997
Budova 1 272 171 Kč 01.04.1995
Bytový dům č.p. 330 334 315 Kč 01.04.1995
Objekt o 3 garážích 411 099 Kč 01.04.1995
Budova č.p. 12 NM 18 151 919 Kč 01.01.1992
Budova čp. 46 Hlinné 530 855 Kč 01.01.1992
Budova čp.62 Jiříkovice 232 650 Kč 01.01.1992
Budova čp. 71 Petrovice 1 646 926 Kč 01.01.1992
Budova čp. 80 Maršovice 856 227 Kč 01.01.1992
Budova MěU - Vratislavovo nám. 103 41 558 869 Kč 01.01.1983
Budova pož.zbrojnice Studnice 28 649 Kč 01.01.1992
Budova pož.zbrojnice č.parc. 91 Petrovice 36 967 Kč 01.01.1992
Budova pož. Zbrojnice čp. 1 Slavkovice 617 382 Kč 01.01.1992
Budova pož.zbrojnice čp. 141 Pohledec 2 022 282 Kč 01.01.1992
Budova pož.zbrojnice čp. 448 NM 2 647 527 Kč 01.01.1992
Budova pož.zbrojnice čp. 49 Rokytno 1 178 708 Kč 01.01.1992
Budova pož.zbrojnice čp. 54 Hlinné 30 681 Kč 01.01.1992
Budova pož.zbrojnice (kapličky) Maršovice 820 266 Kč 31.12.1993
Budova pož.zbrojnice čp. 8 Slavkovice 2 387 271 Kč 31.05.1996
Budova pož.zbrojnice čp. 81 Olešná 4 905 609 Kč 01.01.1963
Budova ul. Tyršova 323 66 084 537 Kč 30.09.2000
Budova, Drobného 301 99 673 Kč 29.03.1996
Byt.dům, Drobného 1308 - 9 4 835 942 Kč 29.03.1996

Byt.dům, Drobného 540 76 807 Kč 31.07.1997

Byt.dům, Hornická 978 - 80 9 737 298 Kč 29.03.1996
Byt.dům, Křenkova 732 123 026 Kč 29.03.1996
Byt.dům, Mírová 1294 - 5 2 188 102 Kč 31.07.1997
Byt.dům, Tyršova 726 - 8 8 992 083 Kč 29.03.1996
Byt.dům, Tyršova 730 10 896 625 Kč 29.03.1996
Byt.dům, Tyršova 731 62 960 Kč 31.07.1997
Byt.dům, Tyršova 853/17 5 545 596 Kč 29.03.1996
Byt dům, Vratislav. N. 97 505 684 Kč 31.12.1999
Garáže 3+3 Soškova TS 67 423 Kč 31.12.1996
Hala Dord 999 822 Kč 01.01.1946
KD Pohledec čp. 48 2 273 458 Kč 01.01.1961
KD Slavkovice čp. 79 313 795 Kč 21.08.1995
Sklad nářadí Studnice 2 795 825 Kč 30.11.1999
ZvS Malá čp. 154 5 464 049 Kč 31.07.1997
Kotelna K4 - Hornická 973 248 837 Kč 31.07.1997
Dopravní terminál - hygien.zázemí ( TZ cizího majetku ) 1 249 846 Kč 10.08.2011
KD Jiříkovice čp. 58 59 426 607 Kč 31.12.1996
Budova Penzion Zďárská 68 3 012 472 Kč 26.05.2009
Budova čp. 204 Masarykova (kino) 2 125 220 Kč 26.05.2009
Byt.dům čp. 200 Masarykova 209 236 Kč 29.10.2008
Byt.dům , Purkyňova 876/3 21 789 432 Kč 26.08.2014
TZ MS Drobného čp. 299 není uvedeno není uvedeno
Centrum Zdislava / stavby 12 433 471 Kč není uvedeno
Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace / stavby
Základní škola, Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 124/stavby

není uvedeno5 415 870 Kč
není uvedeno není uvedeno

Základní škola Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě, okr. Žďár n. S. / stavby
Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace / stavby
Novoměstská kulturní zařízení, příspěvková organizace / stavby

48 195 437 Kč není uvedeno
není uvedeno21 695 750 Kč

85 349 418 Kč není uvedeno
Novoměstské sociální služby / stavby 272 571 Kč není uvedeno
Základní umělecká škola Jana Sustry, Nové M. na Moravě, příspěvková organizace/
stavby není uvedeno5 062 489 Kč
Novoměstské služby / stavby není uvedeno100 000 000 Kč
Celkem 630 090 949 Kč



pojistovna

Tento dokument je pouze stručným přehledem základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních informacích, pojistných 
podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě 
zároveň sjednána).

0 jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti. Pojištění je určeno pro fyzické podnikající a právnické osoby.

Co je předmětem pojištění? I fla co se pojištění nevztahuje?
1. Pojištění majetku
Předmětem pojištění majetku je vlastní a cizí majetek specifikovaný v 
pojistné smlouvě, který pojištěný užívá k výkonu své podnikatelské činnosti. 
Do majetku řadíme:

— Budovy
— Zásoby, stroje, elektroniku a ostatní vybavení (cennosti, věci 

vnesené a odložené, hotovost, písemnosti, plány, modely, vzorky, 
prototypy)

Pojištění majetku se vztahuje na jeho poškození nebo zničení následujícími 
pojistnými nebezpečími:

požár, výbuch, úder blesku, pád předmětu, zemětřesení, sesuv půdy, 
pád letadla a náraz vozidla,

-/ vichřice, krupobití, zatečení atmosférických srážek, kouře, tíha sněhu, 
námraza, lavina nebo vodovodní škody,

■ / povodeň, záplava, voda z kanalizace,
V krádež, loupež,
V vandalismus, sprejerství, poškození zvířetem.
V pojištění podnikatelských rizik je možné rozšířit pojistné krytí o 
následující:
v'-' pojištění rozbití skel,
/' porucha strojů a elektroniky,

odcizení peněz z pokladny vloupáním, 
ý pojištění přerušení provozu,

T náklady na demolici a odstranění zbytků,
V zachraňovací náklady.
Pojistné je vypláceno maximálně do výše sjednaného limitu nebo pojistné 
částky. Pojišťovna bude hradit škody v nových nebo časových cenách dle 
pojistné smlouvy.
2. Pojištění odpovědnosti za újmu
Předmětem pojištění odpovědností je povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou jinému v souvislosti s vykonávanou podnikatelskou činností. 
Pojištění odpovědností v základním krytí obsahuje následující rizika:
-újma vzniklá jiné osobě úrazem, nemocí nebo smrtí této osoby,
-■'/ škoda vzniklá poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou 

má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání, 
vý škoda vzniklá poškozením, usmrcením nebo pohřešováním zvířete, 

které má tato osoba ve vlastnictví nebo užívání,
; následná finanční škoda,

V regresy ZP a ONP pro třetí osoby, 
ý škoda na věcech zaměstnanců,

škoda na věcech vnesených nebo odložených na místě tomu určeném, 
~\j škoda na životním prostředí způsobená náhlou a nahodilou poruchou 

ochranného zařízení,
y nemajetková újma vyplývající z újmy na životě, na zdraví nebo 

usmrcením, zejména náhrada za bolest nebo ztížení společenského 
uplatnění, případně náhrada poskytnutá osobám blízkým poškozenému, 
který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví.

V pojištění odpovědnosti za újmu je možné rozšířit pojistné krytí o 
následující:
/ vada výrobku,
-T poradenská činnost,
/ věci zaměstnanců,

Pojistné plnění neproplácíme pokud:
X škoda nepřesahuje sjednanou spoluúčast,
X ke škodě není v případě krádeže a vandalismu přivolána Policie ČR,
X škoda je způsobena odcizením věcí bez jakýchkoli stop po vniknutí do 

objektu,
X škoda vznikla následkem dlouhodobého působení kouře.
Pojistné plnění u rizika krádež a vandalismus může být sníženo s ohledem 
na nedodržení zabezpečení uvedeného v pojistných podmínkách a slovníku 
pojmů.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

Pojistné krytí se nevztahuje například na:
5 škody vzniklé na základě nebezpečí, která nejsou uvedená v pojistné 

smlouvě,
! škody, které vznikly před počátkem pojištění,
! škody úmyslně způsobené vámi nebo oprávněnou osobou,
2 škody vzniklé v důsledku povodně nebo záplavy nastalé do 10 dní od 

uzavření smlouvy.
Pojištění budov
Nevztahuje se na:
! budovy, které jsou ve špatném technickém stavu,
! snížení nebo ztrátu historické hodnoty budovy,
! škody, způsobené pozvolným sesuvem půdy.

Pojištění zásob
Nevztahuje se na:
! případy, kdy byly zásoby již převzaty poškozené,
S drahé kovy, věci umělecké a historické hodnoty,
S škody, způsobené dlouhodobým působením jakéhokoliv nebezpečí.

Pojištění strojů, elektroniky a ostatního vybavení
Nevztahuje se na:

I v případě strojního a elektro pojištění na stroje, které jsou starší 10 let,
! v případě elektro pojištění na elektroniku starší 6 let,
! škody, které vznikly z toho důvodu, že byl stroj obsluhován pracovníkem 

bez odborné způsobilosti,
l škody na částech nebo látkách stroje, které podléhají zvýšenému 

opotřebení.
Pojištění odpovědnosti
Nevztahuje se na:

! újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí,
! újmy vzniklé následkem požití alkoholu nebo návykových látek,
! újmy způsobené informací nebo radou,
! újmy způsobené při neoprávněném výkonu podnikatelské činnosti.

IDVR-12/201S
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Co je předmětem pojištění?
■:/’ nakažlivé choroby,
^čisté finanční škody,
Y montáž, demontáž.
Pojistné je vypláceno maximálně do výše sjednaného limitu nebo pojistné 
částky.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
^Pojištění majetku se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné budovy na adrese uvedené ve smlouvě.
>/ Pojištění zásob, strojů, elektroniky a ostatního vybavení se vztahuje na škody vzniklé na území uvedeném v pojistné smlouvě. 
V Pojištění odpovědnosti má územní rozsah stanovený v pojistné smlouvě (ČR, Evropa, svět)

Jaké mám povinnosti?
— Uvést pravdivě veškeré informace potřebné ke sjednání pojištění.
— Seznámit se se smlouvou a dalšími přiloženými dokumenty.
— Hradit pojistné vždy do data splatnosti.
— Chovat se tak, abyste minimalizovali riziko, že škoda vznikne nebo ji způsobíte.
— Informovat nás o změnách ve skutečnostech, které jste nám sdělili při sjednávání smlouvy (například o změně příjmení, stavu majetku, jeho majiteli), 

nebo pokud jste majetek pojistili u jiné pojišťovny.
— Odstranit závadu, která může mít vliv na vznik škody, v případě škody pak udělat vše proto, aby se nezvětšovala.
— Nasvědčují-li okolnosti spáchání trestného činu nebo přestupku, ihned kontaktovat policii.
— Neprodleně nám oznámit vznik škody a provést fotodokumentaci následků škody a veškeré doklady nám zaslat.
— Pokud to nevyžadují bezpečnostní, hygienické, ekologické nebo jiné závažné důvody, tak následky škody odstranit až po našem souhlasu.
— Oznámit nám, pokud bude odcizená věc nalezena.

Kdy a jak provádět platby?
Pojištění se platí' ročně, případně častěji dle frekvence placení, kterou jste si zvolili při sjednání smlouvy, a je splatné vždy k počátku daného období. 
Platba pojistného se provádí k datu uvedenému v pojistné smlouvě.
Platit můžete na náš účet bankovním převodem s identifikací pomocí variabilního symbolu.

mi Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a kryje pojistné události, ke kterým dojde v průběhu trvání pojištění. Pojištění končí 
dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den zániku pojištění.

PH Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojištění zaniká:
- uplynutím doby, na kterou je sjednáno,
- výpovědí ke konci pojistného období,
- z důvodu neplacení pojistného,
- ukončením dohodou,
- výpovědí 3 měsíce od nahlášení pojistné události,
- výpovědí do dvou měsíců od sjednání,
- oznámením zániku předmětu pojištění nebo změny vlastnictví,
- odstoupením od smlouvy, pokud jedna ze stran uvede klamavé informace,
- dnem zániku pojistného zájmu.
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Co je pojištění podnikatelských rizik

Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti osob při výkonu 
podnikatelské činnosti. Ne na všechny škody se však pojištění vztahuje. Zpravidla se vztahuje 
pouze na věci specifikované v pojistné smlouvě. Tyto věci jsou pojištěny pouze proti pojistným 
nebezpečím, která jsou v pojistné smlouvě uvedena. V pojistných podmínkách v článku „Výluky 
z pojištění" uvádíme výčet dalších situací a okolností, za kterých nemáte nárok na pojistné plně
ní. Doporučujeme vám seznámit se podrobně s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Rady ke smlouvě
1. Jak sjednat pojištění?
Pojištění podnikatelských rizik lze sjednat pomocí našeho obchodního týmu či na pobočce. 
Pojistnou smlouvu a pojistné podmínky vám zašleme na zvolený e-mail nebo vám je předá
me v tištěné podobě. Smlouva se uzavírá podpisem obou smluvních stran. Následně vám 
vystavíme a doručíme pojistku.

2. Kolik budu platit?
Za každé pojistné období zaplatíte částku, která je uvedena v pojistné smlouvě jako vý
sledné pojistné, nebo která je uvedena ve výročním dopise. Platba se provádí bankovním 
převodem. Splátku považujeme za zaplacenou v okamžiku připsání peněz na náš bankovní 
účet.

3. Jak dlouho trvá pojištění?
Pojištění trvá od data počátku pojištění uvedeného v pojistné smlouvě do data konce 
pojištění uvedeného v pojistné smlouvě za podmínky, že bylo sjednáno pojištění na dobu 
určitou. Jinak pojištění trvá až do doby zániku pojištění.

4. Jak mohu pojištění zrušit?
Pojištění běžně končí uplynutím data konce pojištění a řídí se zákonem. Lze jej ale předčas
ně ukončit zejména následujícími způsoby:

Odstoupením od smlouvy, pokud vy nebo my při sjednání smlouvy uvedeme klamavé 
informace. Odstoupit od smlouvy může ale pouze ten, kdo nepravdivou informaci 
obdržel.

Výpovědí, pokud nám ji zašlete do dvou měsíců od sjednání s tím, že pojištění ukončí
me v osmidenní lhůtě od jejího přijetí.

Výpovědí, pokud nám ji zašlete do tří měsíců od oznámení pojistné události s tím, 
že pojištění ukončíme do 30 dní od jejího přijetí.

Zasláním výpovědi pojištění ke konci pojistného období, pokud nám bude výpověď 
doručena minimálně 6 týdnů před koncem daného období. Pokud nám bude výpo
věď doručena po tomto termínu, bude smlouva ukončena ke konci dalšího pojistného 
období.

Oznámením zániku majetku, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu zániku 
majetku.

Oznámením úmrtí pojistníka, kdy bude smlouva ukončena k doloženému datu úmrtí 
pojistníka. Smlouva však může pokračovat, pokud pojištěný uplatní právo na pojist
né plnění z pojistné události, jejíž příčina nastala po smrti pojistníka, nebo pokud po 
smrti pojistníka bude pojistné řádně hrazeno, nebo pokud s pokračováním pojištění 
vysloví pojištěná osoba písemný souhlas.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g) Oznámením o změně vlastníka, kdy bude smlouva ukončena k datu doručení ozná
mení. Lze uplatnit, pouze pokud dojde ke změně všech vlastníků v době sjednání 
pojistné smlouvy.

h) Ukončení dohodou obou smluvních stran, kdy k zániku pojištění dojde k datu ujedna
nému v rámci dohody.

Pokud dojde k odstoupení, ruší se smlouva od počátku, my vám vrátíme pojistné a vy nám 
vrátíte případná vyplacená pojistná plnění. Pokud dojde k výpovědi, tak si necháme zapla
cené pojistné a vy máte právo na pojistné plnění za pojistné události, které nastaly do data 
výpovědi.

5. Jak se určí výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění?
Způsob určení výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění najdete v pojistné 
smlouvě a v pojistných podmínkách.

6. Jaké jsou důsledky porušení povinností?
Důsledky porušení povinností vyplývají z příslušných pojistných podmínek a ustanovení 
občanského zákoníku. V případech, kdy s námi nebudete dostatečně spolupracovat při 
likvidaci pojistné události nebo nám poskytnete nepravdivé informace, vám můžeme po
jistné plnění snížit či odmítnout vyplatit.

7. Budu platit nějaké platby nad rámec pojistného?
Sazebník poplatků a odměn vás informuje o platbách vyplývajících z pojistné smlouvy, jež 
jsou hrazeny nad rámec pojistného, a o jejich výši.

8. Musím to, co obdržím od pojišťovny, danit?
Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 
v platném znění. Plnění z pojištění jsou od daně osvobozena s výjimkami stanovenými ve 
výše uvedeném zákoně. V případě nejasností ohledně zdanění pojistného plnění prosím 
kontaktujte svého daňového poradce. V současné chvíli si nejsme vědomi dalších daní, 
které by měly být vámi hrazeny v souvislosti s pojištěním. Právní předpisy nicméně mohou 
v budoucnu takovou povinnost zavést.

Kdo jsme my?
1. Kdo jsme?
Direct pojišťovna, a.s., se sídlem na Nových sadech číslo 996/25, 602 00 Brno, Česká 
republika. Naše IČO je 25073958, a jsme zapsáni v obchodním rejstříku Krajského soudu 
v Brně, oddíl B, vložka 3365.

2. Jak se s námi spojit?
Nejjednodušeji se s námi spojíte zasláním e-mailu na info@direct.cz nebo zavoláním na 
linku +420 221 221 221. Dopis nám můžete poslat na adresu Nové sady 996/25, 602 00 
Brno, Česká republika.

Na internetu nás naleznete na webu www.direct.cz nebo zadáním našeho názvu do vyhle
dávače. Další cestou, jak nás kontaktovat, jsou online formuláře, které najdete právě na 
našem webu.

Veškerá komunikace probíhá v českém nebo slovenském jazyce.

3. Co děláme?
Jsme pojišťovna, zabýváme pojišťovací činností v oblasti neživotního pojištění. Jednáme 
s vámi v roli pojistitele.
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4. j a Sc si vedeme?
Naši schopnost plnit své závazky si můžete ověřit ve Zprávě o solventní a finanční situaci, 
dostupné na adrese https://www.direct.cz/o-nas/povinne-zverejnovane-informace

5. Kdo nás kontroluje?
Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha, Česká republika.

6. Jak si můžu stěžovat?
Se svou stížností se na nás můžete obrátit:

a) telefonicky zavoláním na číslo +420 221 221 221,

b) vyplněním formuláře na našem webu www.direct.cz,

c) zasláním e-mailu na info@direct.cz,

d) dopisem zaslaným na adresu Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, 
Česká republika.

K vaší stížnosti se vyjádříme do 30 dní od obdržení stížnosti. Dále se můžete obrátit na Čes
kou národní banku přes webový formulář, který naleznete na www.cnb.cz, nebo osobně na 
adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

7. Čím se řídíme?
Pojistná smlouva se řídí zákony České republiky, konkrétně ve vztahu s vámi občanským 
zákoníkem, což je zákon č. 89/2012 Sb. Veškeré spory budou rozhodovat příslušné soudy 
v České republice.

Dále se řídíme Kodexem etiky České asociace pojišťoven a Etickým kodexem finančního 
trhu, které naleznete na webu http://www.cap.cz/o-nas/kodex-etiky.

8. Jak jsou odměňování naši pracovníci?
Pokud vám se sjednáním smlouvy pomůžou naši pracovníci, ať už na naší pobočce nebo 
po telefonu, obdrží za to odměnu. Výše odměny za pomoc při sjednání vašeho pojištění se 
však nijak nepromítne do výše pojistného - to znamená, že máte stejné pojistné, ať už si 
pojištění sjednáte sami, nebo vám pomůže náš pracovník.

Informace o produktu pojištění financovaného majetku
Produkt pojištění financovaného majetku je určen pro majetek financovaný zejména úvěrovou 
či leasingovou smlouvou nebo smlouvou na splátkový prodej. Pojistníkem, který uzavřel s po
jišťovnou pojistnou smlouvu, je financující společnost, která nabízí svým klientům možnost stát 
se pojištěným. Vstup pojištěného do pojištění lze sjednat společně s koupí zboží nebo služby 
poskytované pojistníkem, zboží nebo službu je však možné si zakoupit i odděleně, tj. bez pojiště
ní. Popis pojištění a pojistného krytí je uveden v informačním dokumentu o pojistném produk
tu a v nabídce pojistníka, která obsahuje i sdělení o nákladech a úplatě zvlášť za pojištění a za 
zboží, případně službu.

Kromě varianty pojištění v rámci přistoupení k pojistné smlouvě pojištění financovaného majet
ku si zájemce může zvolit, zda toto nabídnuté pojištění od financující společnosti přijme, nebo 
si zajistí svoje vlastní. Pojistník však tuto službu zprostředkování pojištění neposkytuje. Toto 
pojištění může krýt jiná rizika a může mít jiné pojistné krytí než produkt pojištění financovaného 
majetku.
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n

Práva a povinnosti, které občanský zákoník přiznává výhradně pojistníkovi z titulu uzavřené po
jistné smlouvy, se nevztahují na pojištěného, není-li v občanském zákoníku výslovně uvedeno, 
že uvedená práva a povinnosti může vykonávat i pojištěný.

Tyto předsmluvní informace jsou platné od 1.12. 2018.
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pojišťovna

Všeobecné pojistné podmínky 

pro pojištění občanů 

a podnikatelů

jako počátek pojištění, nejdříve však následující den po uzavření smlouvy. Pro případ, že 
v pojistné smlouvě není počátek pojištění vůbec ujednán, pojištění vzniká v 00:00 hodin 
následujícího dne po uzavření pojistné smlouvy.

[2] Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, není-li ujednána doba určitá. Pojistné období je 
12 (slovy: dvanáct) měsíců (jeden pojistný rok), pokud není ujednáno jinak.

[3] Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Při ztrátě, 
poškození nebo zničení pojistky vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis 
pojistky; toto ujednání platí i pro případ vydání kopie pojistné smlouvy. Pro případ, že po
jistná smlouva zakládá povinnost předložit pojistku k uplatnění práva na pojistné plnění, 
může pojistitel požadovat, aby se původní pojistka před vydáním druhopisu umořila. 
Náklady s tímto spojené jsou uvedeny v Sazebníku poplatků a odměn, který je uveden 
v Článku 20 těchto pojistných podmínek.
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Článek 3: Změna pojištění
[1] Změny v pojistné smlouvě lze provést na základě písemné dohody pojistníka a pojisti

tele. Dohoda o změně pojistného vztahu se řídí ujednáními o uzavření pojistné smlouvy 
a její účinnost je uvedena v textu takové dohody.

[2] V souvislosti se změnou pojistné smlouvy nedochází ke změně počátku a konce pojist
ných období ani pojistného roku uvedených v pojistné smlouvě. To platí i v případě, že 
dohodou o změně pojistné smlouvy je sjednáno nové pojištění. První pojistné období 
dodatkem sjednaného pojištění však začíná počátkem tohoto nového pojištění a kon
čí uplynutím dne, který předchází počátku dalšího pojistného období vyplývajícího ze 
smlouvy.

[3] Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojistitele na základě 
předchozí písemné žádosti pojistníka.

[4] Pojištění se pro případ neuhrazení pojistného nepřerušuje.
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Článek 1: Úvodní ustanoven ř
[1 ] Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, všeobecnými pojistnými podmínkami, příslušnými 

doplňkovými či jinými poj istnými podmínkami či ujednáními (dále jen pojistné podmín
ky), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, zákone č. 89/2012 Sb. občanským zá
koníkem v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.

[2] Pojištění se dále řídí i dalšími doplňkovými pojistnými podmínkami, tak jak je uvedeno 
vodst. 1 .tohoto článku s tím, že pokud je některé ustanovení uvedené v takových doplň
kových pojistných podmínkách nebo jiných pojistných podmínkách či ujednáních (dále 
jen „doplňkové pojistné podmínky") v rozporu s ustanovením uvedeným v těchto vše
obecných pojistných pod mínkách, má přednost ustanovení v doplňkových pojistných 
podmínkách. V případě, že ustanovení všeobecných a doplňkových pojistných podmí
nek nejsou v rozporu, platí ustanovení těchto všeobecných i takových doplňkových po
jistných podmínekzároveň.

[3] Všeobecné pojistné podmínky i doplňkové pojistné podmínky jsou nedílnou součástí 
každé pojistné smlouvy, s tím, že pokud se dostane některé z ujednání uvedených v po
jistné smlouvě do rozporu s všeobecnými či doplňkovými pojistnými podmínkami, platí 
ujednání v pojistné smlouvě. V případě, že ujednání v pojistné smlouvě a ustanovení 
všeobecných a doplňkových pojistných podmínek nejsou v rozporu, platí ustanovení 
pojistné smlouvy i všeobecných a doplňkových pojistných podmínekzároveň.

[4] V pojistné smlouvě se lze odchýlit od těchto pojistných podmínek nebo doplňkových 
pojistných podmínek.

[5] Je-li pojistníkem podnikatel, nepoužijí se ustanovení § 1799 a § 1800 občanského záko
níku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

[6] Jednacím a vyřizovacím jazykem je čeština.
[7] Pojistné podmínky vymezují zpravidla zejména vznik, trvání a zánik pojištění, pojistnou 

událost, výluky z pojištěn í a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. 
Dále vymezují další skutečnosti, zejména pravidla doručování písemností, formu jednání, 
povinnosti pojistitele, poj istníka, pojištěného a jiné osoby uplatňující právo na pojistné 
plnění a postup v případě rozdílných názorů.

Článek 4: Zánik pojištění a odstoupení od pojistné smlouvy
[1] Pojištění zaniká v případech uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách

nebo v občanském zákoníku.
[2] Pojištění zaniká zejména:

a) uplynutím pojistné doby v případě pojištění sjednaného na dobu určitou. V pojist
né smlouvě lze ujednat, že pojištění uplynutím této doby nezanikne, pokud pojistitel 
nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, 
že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pokud pojištění nezanikne a pokud nejsou 
ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlužuje se pojištění za týchž podmínek 
o tutéž dobu, na kterou bylo ujednáno;

b) písemnou výpovědí ke konci pojistného období, pokud byla výpověď kterémukoli 
účastníku smlouvy doručena nejméně šest týdnů před jeho uplynutím, bylo-li sjed
náno pojištění s běžným pojistným; při pozdějším doručení zaniká pojištění ke konci 
následujícího pojistného období;

c) písemnou výpovědí do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Pojištění zanikne po 
uplynutí osmidenní výpovědní doby, která začíná běžet dnem následujícím po do
ručení výpovědi;

d) písemnou výpovědí do tří měsíců ode dne oznámení vzniku škodné události; po
jištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet dnem následu
jícím po doručení písemné výpovědi;

e) dnem následujícím po marném uplynutí dodatečné lhůty stanovené pojistitelem 
v upomínce kzaplacení pojistného, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být krat
ší než jeden měsíc. Upomínka musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v přípa
dě nezaplacení dlužného pojistného v dodatečné lhůtě stanovené pojistitelem;

f) dnem, kdy došlo k písemnému oznámení o změně vlastnictví nebo spoluvlastnic
tví pojištěného majetku pojistiteli, není-li v článku 7 těchto pojistných podmínek 
ujednáno jinak. Pojistitel je v této souvislosti oprávněn požadovat příslušné doku
menty či doklady, které takovou změnu prokáží, v opačném případě bude pojistitel 
oznámení považovat za neúčinné;

g) dohodou smluvních stran;
h) dnem zániku pojistného nebezpečí nebo pojištěných věcí, např. úplným zničením 

nebo odcizením pojištěné věci;

Článek 2: Vznik a trvání pojištění
[1] Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku pojištění 

a v případě pojištění na d obu určitou i dnem konce pojištění. Vznik pojištění lze ujednat 
v pojistné smlouvě přesným datem a časem. Pro případ, že počátek pojištění není ur
čen přesným časem, vzni ká pojištění v 00:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě
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Článek 18: Doručování písemností
[1] Pojistitel doručuje písemnosti pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě na 

poslední známou korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě. Pojistník, 
pojištěný nebo oprávněná osoba jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného 
odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, 
bydliště nebo sídla.

[2] Pokud pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba nesplní svoji povinnost podle odst. 1 
tohoto článku a neoznámí pojistiteli změnu své korespondenční adresy a adresy svého 
trvalého pobytu, bydliště nebo sídla, čímž zmaří doručení zásilky, považuje se písem
nost za řádně došlou třetím pracovním dnem po jejím odeslání ajde-li o doručování na 
adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

[3] Odepře-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba doručovanou písemnost převzít, 
písemnost se považuje za doručenou dnem, ve kterém bylo převzetí odepřeno.

[4] Vrátí-li pošta pojistiteli nevyzvednutou písemnost po uplynutí úložní lhůty (odesla
nou pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou), čímž 
je doručení písemnosti zmařeno, považuje se za řádně došlou v poslední den odběrné 
lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud tento den připadne na den pracov
ního volna nebo na den pracovního klidu, je dnem doručení první následující pracovní 
den.

[5] Zmaří-li adresát dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích (např. 
tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem), platí, že 
řádně došla dnem jejího vrácení pojistiteli.

[6] Písemnosti (včetně právních jednání) doručované prostřednictvím držitele poštovní 
licence budou zasílány:
a) pojistiteli na adresu sídla pojistitele, popřípadě jinou adresu, kterou pojistitel pojist

níkovi oznámí;
b) pojistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou 

v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojistiteli. Není-li korespondenční adresa 
v pojistné smlouvě uvedena či pojistiteli dodatečně oznámena, budou písemnosti 
zasílány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou pojistiteli jako bydliště 
nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby.

[7] Nejde-li o doručení podle odstavců 3) až 5), je písemnost odeslaná pojistitelem doporu
čenou zásilkou s dodejkou považována za doručenou dnem uvedeným jako den přijetí 
písemnosti na dodejce (doručence) a písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou 
zásilkou bez dodejky, popř. odeslaná obyčejnou zásilkou, třetí pracovní den po odeslání 
ajde-li o doručování na adresu vjiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní 
den po odeslání.

[8] Písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou 
s dodejkou se považuje za doručenou i v případě, že ji namísto adresáta převezme jiná 
osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními 
předpisy o poštovních službách.

[9] Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky (např. prostřed
nictvím datové schránky, internetové aplikace pojistitele, elektronickou zprávou, popří
padě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na 
kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Písemnost odeslaná 
pojistitelem elektronicky na poslední adresátem poskytnutý kontaktní údaj se považuje 
za doručenou desátý den po jejím odeslání, nelze-li datum jejího doručení zjistit nebo 
není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím ob
sahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevylučuje.

[10] Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná pojistitelem po
věřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 6, písm. b), ale i na jakékoli jiné místo, 
kde bude adresát ochoten písemnost převzít.Takto doručovaná písemnost se považuje 
za doručenou dnem jejího převzetí.

[4] Konec pojištění je okamžik označující zánik pojištění, který je v pojistné smlouvě 
přesně vymezen datem a časem nebo pojistným nebezpečím.

[5] Limit pojistného plnění je omezení horní hranice plnění.
[6] Nahodilá událost je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojiš

tění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
[7] Obchod na dálku je uzavření smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem pomocí pro

středků komunikace na dálku (např. telefon, fax, elektronická pošta, internet), které 
umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

[8] Oprávněná osoba je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na po
jistné plnění.

[9] Počátek pojištění je okamžik označující vznik pojištění, který je v pojistné smlouvě 
přes-ně vymezen datem, nebo datem a časem.

[10] Pojistitelem se rozumí Direct pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958.
[11] Pojistka je pojistitelem vydané potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.
[12] Pojistná částka je stanovena pojistníkem jako částka odpovídající pojistné hodnotě 

pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak.
[13] Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
[14] Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. Pojistná 

hodnota věci může být vyjádřena jako:
a) nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejné

mu účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění 
na novou cenu),

b) časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni 
opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci opravou, moder
nizací nebo jiným způsobem (pojištění na časovou cenu),

c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné 
věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě (pojištění na 
obvyk-lou cenu).

[15] Pojistná smlouvaje závazek pojistitele vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí 
osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost) 
a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

[16] Pojistná událost je událost krytá pojištěním.
[17] Pojistné období je časový úsek dohodnutý v pojistné smlouvě, za který se platí 

pojistné. První pojistné období začíná počátkem pojištění.
[18] Pojistné plnění je jednorázová částka nebo důchod, které jsou podle pojistné smlouvy 

poskytnuty pojistitelem v případě vzniku pojistné události.
[19] Pojistník je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit 

pojistné.
[20] Pojistný rok je doba jednoho běžného roku, tj. 12 měsíců. Začíná dnem určeným v po

jistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem, který bezprostředně předchází dni, 
který se číselně shoduje se dnem počátku pojištění.

[21 ] Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku škodné události.
[22] Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku škodné události vyvolané pojistným 

nebezpečím. Pojistné riziko se zvýší, změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlou
vě nebo na které se pojistitel tázal při jednání o uzavření nebo změně smlouvy pro po
třebu ohodnocení pojistného rizika, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku 
pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí.

[23] Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu 
pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

[24] Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna na základě povolení dohledového 
orgánu České národní banky provozovat pojišťovací činnost.

[25] Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, 
nebo jehož právní osobnost zákon uzná.

[26] Událostmi, které vznikly v důsledku působení jaderné energie, se rozumí události 
vzniklé:
- z ionizujícího záření nebo kontaminacemi radioaktivitou z jaderného paliva nebo ja

derného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva;
-z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností 

nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního kompo
nentu;

-z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou 
podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

[27] Spoluúčast je v pojistné smlouvě dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí 
na každé pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem z pojistného plnění 
nebo jejich kombinací. Odečítá se od celkové výše plnění po každé pojistné události. Do 
její výše se plnění neposkytuje.

[28] Škodní událost je nahodilá událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na po
jistné plnění.

[29] Účastníkem pojištění jsou pojistitel a pojistník jakož smluvní strany a dále pojištěný 
a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

[30] Újmou způsobenou úmyslně je újma, která byla způsobena úmyslným konáním nebo 
úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, 
a chtěl jej způsobit anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit, a pro případ, že jej 
způsobí, byl s tím srozuměn.

Článek 19: Územní platnost pojištění
[1 ] Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastaly na území České republiky.
[2] V pojistné smlouvě je možno ujednat odlišné území, pro které je pojištění sjednáno. Je-li 

v pojistné smlouvě výslovně uvedena jiná územní platnost než území České republiky, 
řídí se posuzování nároků na odškodnění výhradně českým právním řádem.

[3] Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jen 
v případě, že k pojistné události došlo na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako mís
to pojištění. Toto omezení neplatí pro movité věci, které byly v důsledku vzniklé nebo 
bezprostředně hrozící škodné události přemístěny na dobu nezbytně nutnou z místa 
pojištění za účelem zmírnění následků a rozsahu škody.

Článek 20: Odměny pojistitele a poplatky spojené s pojištěním
[1] Veškeré odměny, náklady pojistitele a poplatky spojené s pojištěním jsou uvedeny 

v Sazebníku poplatků a odměn, který je veřejně přístupný na vyžádání na 
jednotlivých pobočkách Direct pojišťovny neboje přístupný na www.direct.cz.

Článek 21: Výklad pojmů
[1] Adhezní způsob uzavření pojistné smlouvy je takový, kdy jedna strana předloží druhé 

straně již hotový text smlouvy, který druhá strana může buďpřijmout, nebo odmítnout.
[2] Fyzická osoba je člověk jako jednotlivec.
[3] Hodnota zvláštní obliby je cena určité věci zpravidla nepřiměřená skutečné hodnotě 

věci, stanovená s ohledem na zvláštní osobní, popřípadě citový vztah vlastníka nebo 
zájemce o tuto věc (například rodinný šperk). Tyto všeobecné pojistné podmínky jsou platné od 10.12.2013.
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Článek4: Předmět pojištění
[1] Předmětem pojištění jsou stavby či movité věci, hmotné podstaty, výslovně uvedené 

v pojistné smlouvě, které jsou buďjednotlivě určeny, nebo tvoří soubor. Předmět pojiš
tění určí pojistník nebo pojištěný podle svých pojistných potřeb v členění:
a) stavby, užívané na základě pravomocného povolení k užívání stavby (kolaudace), 

mimo důlní nadzemní a podzemní díla;
b) movité věci;
c) zásoby;
d) cizí věci převzaté;
e) cizí věci užívané;
f) cennosti;
g) věci zvláštní hodnoty;
h) písemnosti;
i) věci na výstavy;
j) skla.

[2] Pojištění škodové lze sjednat i pro jiné předměty přímo specifikované v pojistné smlou-
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Článek 1: Úvodní ustanovení
[1] Škodové živelní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, kde je sta

novena obecná úprava pojištění, jakož i těmito doplňkovými pojistnými podmín
kami, kde je uvedena speciální úprava živelního pojištění a pojistnou smlouvou. 
Škodové živelní pojištění (dále jen „pojištění") se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb„ 
Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a dalšími 
dotčenými právními předpisy.

vě.

Článek 5: Místo pojištění
[1] Místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě.

Článek 6: Výluky z pojištění
[1] Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách se po

jištění dále nevztahuje na jakékoliv škody vzniklé následkem:
a) záplavy nebo povodně na stavbách nebo nedokončených stavbách na vodních 

tocích;
b) záplavy na nedokončených stavbách způsobené atmosférickými srážkami, kromě 

záplavy způsobené katastrofickými lijáky v místě pojištění.Tato skutečnost musí být 
potvrzena Českým hydrometeorologickým ústavem;

c) záplavy, způsobené zvýšenou hladinou spodní vody u staveb nebo nedokonče
ných staveb nebo jejich částí, které jsou trvale pod hladinou spodní vody;

d) sesuvu půdy, zřícení skal nebo zemin u rozestavěných staveb v důsledku vadně 
nebo nesprávně provedené stavební činnosti;

e) působení vlhkosti nebo plísně, ledaže by k tomu došlo v příčinné souvislosti se zá
plavou, povodní nebo s únikem vody z vodovodních zařízení;

f) tíhy sněhu nebo námrazy způsobenou na movitých věcech na volném prostranství;
g) vodou unikající z podokapních žlabů a vnějších střešních svodů;
h) vodou vytékající z otevřeného vodovodního uzávěru nebo vodovodní baretie, vo

dou unikající z přívodníh a odváděčích hadic, které nemají atest a jsou určeny 
přívodu nebo odvodu tlakové vody. Nárok na pojistné plnění nevznikne, došlo-li 
ke škodě na těchto zařízeních následkem neodborné montáže nebo nedostatečné 
údržby.

[2] Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na jakékoliv ško
dy vzniklé:
a) na elektrických spotřebičích, přístrojích a zařízeních nebo na elektrickém vedení 

v důsledku vlivu atmosféry (statického napětí, indukce při výbojích v atmosféře a ji
ných jevech) nebo za škody způsobené na pojistkách všeho druhu, spínačích, svo
dech přepětí a podobných zařízeních bleskem prostřednictvím přenosu elektrické 
energie po elektrickém vedení;

b) vniknutím atmosférických srážek do stavby, vniknutím nečistot, průvanem, jestliže 
k jejich vniknutí nedošlo poškozením bezvadných a funkčních stavebních konstruk
cí některou událostí uvedenou v článku 2, těchto doplňkových pojistných podmí
nek.

[3] Pojištění se nevztahuje na stavby užívané bez pravomocného povolení k užívání stavby
(kolaudace).

[4] Pojištění nelze sjednat pro dále uvedené předměty:
a) pozemky, porosty, rostliny;
b) vozidla, přívěsy a návěsy s registrační značkou (RZ nebo SPZ) pokud nejsou vedeny

Článek 2: Pojistná nebezpečí
[1] Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí způsobující poškození nebo zničení 

pojištěné věci:
a) požárem;
b) výbuchem;
c) úderem blesku;
d) nárazem nebo zřícením pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho ná

kladu (dále jen„pádem letadla").
[2] Pojištění je dále možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci:

a) povodní nebo záplavou;
b) vichřicí nebo krupobitím;
c) sesuvem půdy, ledu nebo sněhu, zřícením skal, zeminy nebo lavin;
d) zemětřesením;
e) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci 

nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc;
f) tíhou sněhu nebo námrazy;
g) působením kouře;
h) aerodynamickým třeskem.

[3] Pojištění je dále možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci:
a) vodou z vodovodních zařízení, vodou či kondenzovanou párou z topných sys

témů;
b) nárazem dopravního prostředku, jeho části nebo nárazem jim dopravovaného 

nákladu;
c) úmyslným jednáním vandalismem;
d) zkratem a přepětím v důsledku vlivu atmosféry.

[4] Pojištění lze sjednat i pro jiná pojistná nebezpečí blíže specifikovaná v pojistné 
smlouvě.

Článek 3: Pojistná událost
[1 ] Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo 

ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou 
je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle pojistných 
nebezpečí uvedených v článku 2 těchto doplňkových pojistných podmínek.

[2] Pojistnou událostí není, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka, 
pojištěného nebo oprávněného uživatele pojištěné věci včetně osob jim blízkých 
nebo jiných osob z jejich podnětu.
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pojištěný obdržel při jejich realizaci v době škodné události.
[6] Došlo-li k poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných věcí cizích, pojistitel po

skytne pojistné plnění jen tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na uvedení 
věci v předešlý stav anebo tyto náklady již vynaložil. Plnění pojistitele je v časové ceně, 
není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak. Je-li pojištění cizích věcí v pojistné smlouvě 
sjednáno na novou cenu, plní pojistitel podle bodu 1 písmene a) resp. bodu 2 písmene 
a) tohoto článku jen v případě, že opotřebení nebo jiné znehodnocení nepřesáhlo 50 %. 
Přesáhlo-li opotřebení nebo znehodnocení věci 50 %, plní pojistitel podle bodu 1 pís
mene b), resp. bodu 2 písmene b) tohoto článku.

[7] Jsou-li škodnou událostí postiženy cennosti, vzniká právo na plnění jen v tom případě, 
že byly uloženy podle ustanovení v článku 11 těchto doplňkových pojistných podmí
nek.

[8] Došlo-li k poškození, zničení nebo pohřešování:
a) vkladních a šekových knížek, platebních karet a jiných obdobných dokumentů, vy

platí pojistitel částku na jejich umoření. Jestliže byly uvedené dokumenty zneužity, 
vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku, o kterou se jeho maje
tek tímto zneužitím zmenšil. Pojistitel však nehradí úroky a ostatní výnosy;

b) pojištěných platných tuzemských bankovek, zahraničních bankovek, drahých 
kovů, perel, drahokamů a předmětů z nich vyrobených, cenných papírů a cenin, 
vyplatí pojistitel plnění do výše sjednané pojistné částky. Pojistitel však nehradí 
úroky a ostatní výnosy.

Nebyly-li cennosti uvedené v tomto bodě pod písmeny a), b) v době vzniku škodné 
události zabezpečeny předepsaným způsobem, popřípadě způsobem vyššího stupně, 
poskytne pojistitel plnění, které je limitováno skutečným způsobem zabezpečení zjiš
těným při prohlídce místa škodné události v době vzniku škodné události.

[9] Došlo-li k poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných písemností, plánů, ob
chodních knih, kartoték, výkresů, věcí na výstavy, magnetických pásků a disků, ostat
ních nosičů dat a záznamů na nich, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil 
částku odpovídající přiměřeně vynaloženým nákladům na opravu věcí poškozených 
nebo materiálové náklady na reprodukci u věcí zničených nebo pohřešovaných, od 
kterých odečte cenu případných zbytků. Pokud pojištěný náklady na opravu nebo 
reprodukci věcí nevynaložil, je pojistitel povinen vyplatit pouze hodnotu materiálu 
vloženého do věci postižené škodnou událostí.
Pojištění se nevztahuje na data, která pojištěný do programového vybavení vložil a na 
porušení autorských práv, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

[10] Došlo-li k poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných věcí zvláštní kulturní a his
torické hodnoty, starožitností, uměleckých děl, sbírek apod., vzniká pojištěnému právo, 
aby mu pojistitel vyplatil částku odpovídající nákladům na uvedení věci do původního 
stavu. Nelze-li věci do původního stavu uvést, vzniká pojištěnému právo na výplatu 
pojistného plnění až do výše pojistné částky, snížené o cenu případných zbytků.

[11] Došlo-li k poškození nebo zničení pojištěného skla, vzniká pojištěnému právo na plně
ní, jestliže pojištěné zasazené nebo osazené sklo prasklo, bylo poškozeno nebo rozbito 
a je nevyhnutelná jeho výměna. Pojištění se také vztahuje na poškození nápisů, maleb 
a jiné výzdoby na poškozeném nebo zničeném skle. Nepřihlíží se k umělecké, sběratel
ské nebo historické ceně pojištěného skla. Na světelné neonové reklamy a nápisy včet
ně elektrické instalace a nosné konstrukce se pojištění vztahuje, jen bylo-li to výslovně 
ujednáno v pojistné smlouvě.

[12] Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena 
nebo pohřešována v příčinné souvislosti se škodnou událostí způsobenou některým 
pojistným nebezpečím uvedeným v článku 2, těchto doplňkových pojistných podmí
nek.

[13] Je-li pojištění sjednáno na novou cenu a pojištěný do 3 let po vzniku škodné události 
pojištěnou věc neopravil nebo nepořídil věc novou, plní pojistitel pouze do výše ča
sové ceny věci postižené škodnou událostí, od které odečte cenu zbytků. Rozdíl mezi 
vyplaceným pojistným plněním v nové ceně a pojistným plněním v časové ceně je po
jištěný povinen vrátit, po písemném vyrozumění pojišťovnou, neprodleně.

jako zásoby;
c) letadla, vznášedla, lodě a plavidla všeho druhu, kolejová vozidla a dále vozidla pou

žívaná k závodům a rychlostním zkouškám.
[5] Pojištění se rovněž nevztahuje na zvířata jako předmět pojištění.
[6] V pojistné smlouvě lze sjednat i jiné výluky z pojištění než uvedené v předchozích bo

dech tohoto článku.

Článek 7: Pojistná hodnota a pojistná částka
[1 ] Pojistná hodnota je hodnota pojištěné věci, která je v pojistné smlouvě vyjádřena:

a) u staveb a movitých věcí:
aa) novou cenou, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 
a účelu;

ab) časovou cenou, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; časová 
cena se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo 
jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, 
modernizací nebo jiným způsobem;

b) u zásob jako částka, kterou by bylo třeba vynaložit na znovuzřízení věci nebo část
ka, kterou by bylo třeba vynaložit na výrobu věci stejného druhu a kvality;

c) u cizích věcí převzatých a užívaných jako časová cena, není-li ve smlouvě stano
veno jinak;

d) u cenností a věcí zvláštní hodnoty cena, která je dohodnuta v pojistné smlouvě. 
Pojistitel má právo vyžadovat pro případ stanovení pojistné hodnoty znalecký po
sudek.

[2] U jiných předmětů pojištění než je uvedeno v bodě 1 tohoto článku, musí být pojistná 
hodnota výslovně uvedena v pojistné smlouvě.

[3] Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení pojistné částky.
[4] Pojistná částka je částka určená v pojistné smlouvě jako nejvyšší možná hranice plnění 

pojistitele za všechny pojistné události, které nastaly v pojistném roce nebo v období, 
na které bylo pojištění sjednáno. Pojistná částka má pro každou pojištěnou věc nebo 
soubor věcí odpovídat pojistné hodnotě věci v pojistném roce nebo pojistném obdo
bí, na které bylo pojištění sjednáno, nejde-li o pojištění na první riziko.

[5] Pojistnou částku pojišťovaného souboru věcí vyjadřuje agregovaná pojistná částka, 
která odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor.

[6] Pojistnou částku stanovuje pojištěný na vlastní odpovědnost.

Článek 8: Pojištění na první riziko
[1 ] Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu podle článku 7 (zejména u věcí cizích, které 

pojištěný převzal nebo které užívá na základě smlouvy, u vkladních a šekových knížek 
a obdobných dokumentů, u písemností apod.) určí pojistnou hodnotu pojištěný podle 
svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená pojistná částka je nejvyšší hranicí 
plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v pojistném roce 
nebo v pojistném období, na které bylo sjednáno pojištění. V pojistné smlouvě musí 
být uvedeno, že se jedná o pojištění na první riziko.

Článek 9: Plnění pojistitele
[1] Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká pojištěnému právo, pokud není v pojistné 

smlouvě uvedeno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu 

poškozené věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou o cenu 
zbytků nahrazovaných částí poškozené věci;

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu 
poškozené věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou o částku 
odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení poškozené věci z doby 
bezprostředně před škodnou událostí a dále sníženou o cenu zbytků nahrazova
ných částí poškozené věci.

[2] Je-li pojištěná věc zničena nebo pohřešována, vzniká pojištěnému právo, pokud není 
v pojistné smlouvě stanoveno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení věci 

v době bezprostředně před škodnou událostí snížených o cenu zbytků zničené 
věci.

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení věci 
v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou o částku odpovídající stup
ni opotřebení nebo jiného znehodnocení zničené nebo pohřešované věci z doby 
před škodnou událostí a dále sníženou o cenu zbytků zničené věci.

[3] Přesáhlo-li opotřebení nebo znehodnocení pojištěné stavby nebo movité věci 70 %, 
plní pojistitel podle bodu 1 písmene b) resp. bodu 2 písmene b) tohoto článku.

[4] Došlo-li k poškození pojištěných zásob, vyplatí pojistitel částku potřebnou na jejich 
opravu nebo úpravu v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou o cenu 
případných zbytků, maximálně však částku, kterou by pojištěný obdržel při jejich reali
zaci v době škodné události.

[5] Došlo-li ke zničení nebo pohřešování pojištěných zásob, které pojištěný nakoupil, vy
platí pojistitel částku, kterou by pojištěný vynaložil na pořízení zásob bezprostředně 
před škodnou událostí. Došlo-li ke zničení nebo odcizení zásob, které pojištěný sám 
vyrobil, vyplatí pojistitel částku odpovídající nákladům, které bylo nutno vynaložit na 
jejich výrobu v době bezprostředně před škodnou událostí. Pojistitel v obou případech 
hradí cenu pořízení, tj. včetně dopravného, cla apod., maximálně však částku, kterou by

Článek 10: Zvláštní případy plnění
[1 ] Pojistitel uhradí přiměřené dopravní náklady související s opravou movité věci poško

zené škodnou událostí. Pokud není dohodnuto v pojistné smlouvě jinak, hradí se tyto 
náklady vynaložené na dopravu věci jen na území České republiky.

Článek 11: Předepsané způsoby zabezpečení
[1] Pro škodové živelní pojištění cenností jsou předepsány následující způsoby zabezpe

čení:
a) pojistná hodnota do 30 000 Kč: cennosti jsou uloženy v nehořlavé bezpečnostní 

schránce (pokladna, příruční trezor);
b) pojistná hodnota nad 30 000 Kč: cennosti musí být uloženy v trezoru, který má 

testovanou ohnivzdornost minimálně 60 min, nebojsou zabezpečeny způsobem 
dohodnutým v pojistné smlouvě.

[2] V případě, že cennosti jsou současně pojištěny proti pojistnému nebezpečí odcizení 
podle příslušných doplňkových pojistných podmínek týkajících se pojištění majetku 
pro případ odcizení, platí předepsané způsoby zabezpečení současně i pro živelní po
jištění.

Článek 12: Výklad pojmů
Pro účely pojištění u Direct pojišťovny, a. s., platí dále uvedený výklad pojmů.
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[1] Aerodynamický třesk se pro účely tohoto pojištění rozumí působení rázové vlny ší
řící se vzduchem, způsobené předměty letícími rychlostí vyšší než je rychlost zvuku.

[2] Budova je objekt pevně spojený se zemí, který je uzavřen obvodovými stěnami 
a střešní konstrukcí, které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo věci před 
působením vnějších konstrukcemi vlivů, patří sem i halové objekty. Za budovu se ne
považuje „mobilní" zařízení typu Stánek, jakékoliv sestavy mobilních buněk, přístřeš
ky a nafukovací haly.

[3] Ceniny jsou zejména platné poštovní známky a kolky, dálniční známky, losy, jízdenky 
MHD, stravenky, karty CCS apod.

[4] Cennosti jsou zejména:
a) peníze, kterými jsou platné tuzemské bankovky a mince, platné zahraniční ban

kovky v rozsahu směnitelnosti dle kurzovního lístku ČNB;
b) drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty 

z nich vyrobené;
c) šekové a vkladní knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry 

a ceniny.
[5] Cizí věci převzaté jsou movité věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy pře

vzal za účelem provedení objednané činnosti nebo služby na těchto věcech.
[6] Cizí věci užívané jsou movité věci, které pojištěný po právu užívá na základě smlouvy, 

nikoli věci převzaté, mimo cenností, věcí zvláštní hodnoty, písemností, vozidel, a to 
i přípojných, s přidělenou registrační značkou, lodí a letadel včetně jejich příslušenství.

[7] Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; 
stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného zne
hodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo 
jiným způsobem.

[8] Indukcí se rozumí destrukční zvýšení napětí v síti způsobené úderem blesku.
[9] Katastrofickým lijákem se rozumí přívalový déšť s intenzitou vyšší než 30 mm.h-1. 

Jedná se o druh deště s velkým množstvím srážek, které spadnou za krátkou dobu.
[10] Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různé velikosti, tvaru a váhy vytvoře

né v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a poškodí ji tak, že ji rozbijí, prorazí, odlomí 
nebo věc úderem praskne. Pojištěna je rovněž škoda způsobená současně s krupobi
tím zatékáním dešťové vody otvory vzniklými krupobitím.

[11] Místem pojištění se rozumí v pojistné smlouvě uvedená adresa jako místo pojištění 
nebo vymezené území (Evropa, ČR apod.) nebo místo dané parcelním číslem, staveni
štěm apod.

[12] Movité věci jsou veškeré movité věci mimo zásoby, cizí věci převzaté, cizí věci užívané, 
cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, vozidla, a to i přípojná, s přidělenou RZ 
nebo SPZ včetně jejich příslušenství, lodě a letadla včetně jejich příslušenství.

[13] Náraz dopravního prostředku - za náraz dopravního prostředku se považuje srážka 
motorového nebo nemotorového vozidla, tramvaje, jiného kolejového vozidla, nebo 
vozidla lanových drah s pevnou překážkou. Pojištění se nevztahuje na škody způsobe
né dopravními prostředky provozovanými pojištěným, uživatelem budovy nebo jejich 
zaměstnanci. Pokud nároky na pojistné plnění existují i z jiných pojistných smluv, není 
pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění.

[14] Nárazem nebo zřícením letadla se rozumí náraz nebo zřícení pilotovaného letadla, 
jeho části nebo přepravovaného nákladu.

[15] Nedokončená stavební výroba, viz. rozestavěná stavba.
[16] Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.
[17] Objednanou činností se rozumí zejména oprava, úprava, prodej, úschova, uskladně

ní, zpracování, poskytnutí odborné pomoci aj.
[18] Opotřebení je přirozený úbytek hodnoty věci stárnutím, provozem apod. s přihléd

nutím k jinému znehodnocení dalšími vlivy ve vztahu k předpokládané životnosti. 
Opotřebení se snižuje pravidelnou údržbou, opravami, rekonstrukcemi, modernizací 
apod.

[19] Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů se rozumí zemskou gravitací vyvolaný pád 
stromů, stožárů a jiných předmětů.

[20] Pilotovaným letícím tělesem se rozumí letadlo, vrtulník, vzducholoď, létající balón 
a sportovní létající zařízení (např. závěsný nebo padákový kluzák, ultralehký letoun 
nebo vrtulník, sportovní padák apod.)

[21] Písemnosti jsou zejména písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumenta
ce, kartotéky, výkresy, nosiče dat a záznamy na nich.

[22] Pohřešováním věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na 
své vůli možnost disponovat s pojištěnou věcí nebo její částí.

[23] Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit 
opravou a po opravě je věc znovu použitelná pro svoje původní určení neboje to ta
ková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou, přesto je věc 
použitelná pro svoje původní určení.

[24] Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních 
toků nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným 
zmenšením průtočného profilu toku.

[25] Požár je oheň v podobě plamene, který vznikne mimo určené ohniště nebo který ur
čené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl úmyslně rozšířen. Musí mít 
dostatečnou vlastní energii a teplotu, aby se přenášel z předmětu na předmět a za
chvacoval je s prudkostí vzmáhajícího se živlu, hrozícího nabýt zhoubného rozsahu. 
Za požár se nepovažují účinky užitkového ohně a sálavého tepla např. žehlení, sušení, 
pražení, pečení, vaření, ohřívání, uzení atd., nebo pád věci nebo její hození někým do

ohně nebo na oheň, požárem není rovněž žhnutí a doutnání s omezeným přístupem 
vzduchu jako propálení, ožehnutí nebo spálení cigaretou, žhavým uhlím, lampou, 
topným tělesem apod. Škodnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je 
i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru, působením hasební látky 
použité při hašení nebo stržením při zdolávání požáru či odstraňování jeho následku.

[26] Přiměřeným nákladem na opravu nebo znovuzřízení věci je cena opravy nebo zno- 
vuzřízení bezprostředně před škodnou událostí v místě pojištění obvyklá, která je 
provedena stejnou technologií s použitím stejných nebo srovnatelných materiálů, bez 
jakýchkoli příplatků za urychlení opravy nebo znovuzřízení pojištěné věci.

[27] Příslušenství stavby je vše, co k ní patří, ale není její součástí. Jedná se o věci určené 
k trvalému užívání se stavbou/budovou, které jsou k ní odmontovatelně připojeny. 
Jedná se např. o antény, EZS, EPS, markýzy apod. Za příslušenství se nepovažují budo
vy či ostatní stavby a venkovní zařízení, která nejsou k budově či ostatní stavbě připo
jena.

[28] Působením kouře se rozumí náhlý únik kouře v důsledku poruchy ze zařízení v místě 
pojištění nebo kouř v důsledku požáru nebo výbuchu mimo místo pojištění. Pojištění 
se však nevztahuje na škody, které vzniknou trvalým působením kouře.

[29] Rozestavěná stavba, nedokončená stavební výroba, je souhrn prací a dodávek cha
rakteru stavební výroby, prováděné podle schválené projektové dokumentace, na zá
kladě pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby, jako předmět smluv
ního plnění dodavatele nebo jako vlastní investice, a to od termínu zahájení stavby do 
termínu dokončení stavby uvedeném v pojistné smlouvě.

[30] Sesedání půdy je klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku pů
sobení zemské gravitace nebo lidské činnosti.

[31] Sesouváním půdy, skal, ledu nebo sněhu se rozumí jejich pozvolný pohyb z vyšších 
poloh svahu do nižších, vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením dlou
hodobé rovnováhy svahu. Výsledkem jsou zřetelně viditelné pukliny a vrásnění na 
povrchu svahu, jejichž následkem jsou staticky nebezpečné deformace nebo široké 
pukliny na stavbách. Sesuvem půdy však není klesání zemského povrchu do centra 
Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Pojištění se nevztahuje 
na škody v důsledku činnosti pojištěného, povrchové a hlubinné těžby, nebo hloubení 
a jiných zemních, konstrukčních a demoličních prací ať již probíhajících v době trvání 
pojištění nebo před jeho začátkem.

[32] Stavbami na vodních tocích jsou mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže a další objek
ty, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo které do průtočného profilu 
toku zasahují.

[33] Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní tech
nologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

[34] Stavební součásti jsou předměty a zařízení, které z hlediska stavebního díla umož
ňují jeho funkci a účel, ke kterému byly určeny. Tyto předměty a zařízení musí být se 
stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodno
cení věci. Stavebními součástmi nejsou výrobní zařízení, zařízení a předměty sloužící 
k provozování služeb a účelová zařízení a předměty, které s budovou a stavbou netvoří 
jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny (všechny věci, které jsou samostat
nými movitými předměty).

[35] Tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné 
hmotnosti na střešní krytiny, nosné a ostatní konstrukce budov. Za škodné události 
způsobené tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se také považuje prosakování vody z ta
jícího sněhu nebo námrazy za podmínky, že současně došlo k poškození nebo zničení 
střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí budov tíhou sněhu nebo námrazy. Po
jistitel hradí jen v případě, kdy tíha sněhu nebo námrazy přesahuje 100 kg/ m2.

[36] Trezor je uzamčený těžký kus nábytku, jehož speciální konstrukce znamená maximál
ní dosažitelnou bezpečnost uvnitř uložených věcí. Ochrana spočívá v jeho odolnosti 
proti mechanickému poškození, požáru a vloupání. Trezor uvedený v předepsaných 
způsobech zabezpečení, musí být plně funkční a musí být atestován. Atest je vydán 
akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat evropským normám nebo musí být 
označen příslušnou bezpečnostní třídou, kterou vydává akreditovaná zkušebna podle 
evropsky uznávaných norem.

[37] Úderem blesku je viditelné působení tepelných nebo destruktivních účinků blesku na 
pojištěnou věc. Pojištění se nevztahuje na druhotné (sekundární) účinky výboje bles
ku na elektrická zařízení a na elektronická zařízení.

[38] Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo stavbu (nikoli právo 
užívání prostor ve stavbě) oprávněně ve své moci a je oprávněn užívat její vlastnosti.

[39] Za vandalismus je považováno úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci. Po
jištění se nevztahuje na škody vzniklé odcizením jakékoliv součásti nebo příslušenství 
pojištěné věci a dále se nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci v souvis
losti s odcizením. Toto pojištění se nevztahuje na jakákoliv skla, zrcadla, neonové tru
bice (a obdobná zařízení) a na vysunuté stříšky nad vstupem nebo výlohou (markýzy). 
Dále se toto pojištění nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv 
znečištěním. Za znečištění se považuje také úmyslné poškození pojištěné věci nápi
sem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

[40] Věci na výstavy tvoří zejména předměty na výstavě, prototypy, názorné modely, vzor
ky, střihy.

[41] Věci zvláštní hodnoty jsou zejména:
a) věci umělecké hodnoty jako obrazy, plastiky, grafická a sochařská díla, výrobky 

z porcelánu, skla nebo keramiky, ručně vázané koberce, gobelíny apod. Jde v kaž-

3



Doplňkové pojistné podmínky pro škodové živelní pojištění

[44] Výbuchem je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. 
Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způso
bený provozem letadel, výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru, v hlav
ních střelných zbraní a jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě 
využívá.

[45] Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo 
proudí v místě pojištění a je způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků.

[46] Zásoby jsou skladovaný materiál, skladované zboží, dokončené výrobky, polotovary, 
nedokončená výroba kromě nedokončené stavební výroby. Za zásoby se nepovažují 
cizí věci převzaté, cizí věci užívané, cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, věci na 
výstavy, lodě a letadla včetně jejich příslušenství.

[47] Zbytky (případné zbytky, zbytky nahrazovaných částí apod.) jsou majetkem pojištěné
ho a jejich hodnota se vyčíslí na základě tržní ceny.

[48] Zkratem a přepětím v důsledku vlivu atmosféry se rozumí statické napětí, indukce při 
výbojích v atmosféře a jiných jevech nebo přenos elektrické energie prostřednictvím 
blesku po elektrickém vedení.

[49] Zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, dosa
hující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MCS, udávající makroseizmické účinky 
zemětřesení v místě škodné události, nikoliv v epicentru. Škoda způsobená zemětře
sením v čase 72 hodin za sebou se počítá jako jedna škodná událost.

[50] Zničení věci je změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou, a proto 
věc již není možné používat k původnímu účelu nebo by cena opravy přesáhla sjedna
nou pojistnou částku.

[51] Zřícením skal, zemin nebo lavin se rozumí jev, kdy se na svazích náhle uvedou do 
pohybu skalní bloky, části hornin, masy zeminy, sněhu nebo ledu a řítí se po svahu do 
údolí.

[52] Živelní událostí se rozumí nahodilá událost, při níž je škoda způsobena některým po
jistným nebezpečím uvedeným v článku 2 těchto doplňkových pojistných podmínek.

dém případě o unikátní díla, jejichž prodejní cenu netvoří pouze výrobní náklady, 
ale i umělecké zpracování a autor díla;

b) věci historické hodnoty, jejichž cena je dána vztahem k historii, historické události, 
osobě apod.;

c) starožitnosti, kterými jsou věci zpravidla starší 100 let, mající uměleckou nebo ře
meslnou hodnotu, případně charakter unikátu;

d) sbírky.
[42] Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 

nejméně 20,8 m/s. Není-li tato rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný pro
kázat, že pohyb vzduchu v okolí věci vyvolal obdobné škody na obdobných věcech 
nebo na rovněž tak odporu schopných jiných věcech. Pojištěna je rovněž škoda způ
sobená současně s vichřicí zatékáním dešťové vody otvory vzniklými vichřicí.

[43] Vodou z vodovodních zařízení se rozumí:
a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží, z pevně zabudovaných vnitř

ních rozvodů vodovodního a odváděcího potrubí s výjimkou vnějších dešťových 
svodů, dále kapalina, pára nebo médium vytékající z vytápěcích systémů, kapalina 
nebo médium unikající ze stabilních hasicích zařízení a kapalina uniklá z akvária 
o obsahu minimálně 200 litrů. Za vodu unikající z vodovodních zařízení se však 
pro účely tohoto pojištění nepovažuje voda vytékající z odvodního potrubí a ka
nalizace v příčinné souvislosti se zvýšením spodní hladiny vody nebo v příčinné 
souvislosti se záplavou či povodní v místě pojištění;

b) kapalina nebo pára unikajícíz ústředního, etážového nebo dálkového topení nebo 
solárních systémů.

Je-li proti tomuto pojistnému nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění 
také při:
a) poškození přiváděcího potrubí vodovodního zařízení, odváděcího potrubí nebo 

potrubí či topných těles ústředního, etážového, dálkového topení nebo solárních 
systémů, došlo-li k němu přetlakem kapaliny nebo páry anebo zamrznutím vody 
v nich;

b) poškození kotle ústředního, etážového nebo dálkového topení, armatur a zařízení 
připojených bezprostředně na potrubí přetlakem a zamrznutím.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1.9.2018
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[2] Pojištění se vztahuje pouze na takové stroje, které byly při sjednání pojištění 
v provozuschopném stavu a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými 
právními předpisy a požadavky výrobce.

[3] Pojištění škodové lze sjednat i pro jiné předměty pojištění přímo specifikované 
v pojistné smlouvě.

Obsah
Článek 1: Úvodní ustanovení 
Článek 2: Pojistná nebezpečí
Článek3: Pojistná událost..........................
Článek 4: Předmět pojištění 
Článek 5: Místo pojištění
Článek 6: Výluky z pojištění.......................
Článek 7: Pojistná hodnota a pojistná částka 
Článek 8: Pojištění na první riziko 
Článek 9: Plnění pojistitele 
Článek 10: Zvláštní případy plnění 
Článek 11: Výklad pojmů

1
1
1
1
1

Článek 5: Místo pojištění
[1] Místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě.
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Článek 6: Výluky z pojištění
[1] Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách 

se pojištění dále nevztahuje na:
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, kavitace, oxi

dace, přirozeného opotřebení, trvalého vlivu provozu (např. trvalým půso
bením chemických teplotních a mechanických vlivů), postupného stárnutí, 
únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, 
usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin;

b) škody vzniklé předčasným nebo přirozeným opotřebením nebo poškoze
ním stroje způsobeným nedodržováním stanovených lhůt pro údržbu a se
řizování stroje nebo jeho užíváním k účelu, pro který není určen;

c) škody způsobené během přepravy pojištěného stroje jako nákladu;
d) škody vzniklé uvedením pojištěného stroje do provozu před prokazatelným 

ukončením jeho řádné opravy nebo zkoušek;
e) škody na činných médiích např. na palivech, mazivech, hydraulických, řez

ných a chladicích kapalinách;
f) škody způsobené obsluhou pojištěného stroje bez platné odborné způso

bilosti podle příslušných právních předpisů;
g) následně vzniklé ztráty všeho druhu včetně ušlého zisku, zvýšených nákla

dů na výrobu, pokut, mank, zpronevěry, ztrát vzniklých z prodlení, ztrátou 
trhu nebo smluvního kontraktu;

h) náklady na jakékoliv změny zařízení, doplnění popř. vylepšení zařízení, ná
klady na předepsané opravy a kontroly;

i) stroje nefunkční a poškozené;
j) části strojů, které nejsou schopny samostatného provozu;
k) elektrické ruční nářadí.

[2] Pokud není sjednáno v pojistné smlouvě jinak, nevztahuje se pojištění na škody 
způsobené přímo nebo vzniklé v souvislosti s:
a) vniknutím cizího předmětu;
b) pádem, nárazem, střetem pojištěného stroje během jeho provozu na po

zemní komunikaci;
c) požárem, výbuchem, působením kouře;
d) průvodními jevy požáru, hasební látkou, likvidací požáru nebo likvidací ná

sledků požáru;
e) záplavou, povodní, působením vody vytékající z vodovodního zařízení, ze

mětřesením, výbuchem sopky, poklesem půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů, stožárů 
nebo jiných předmětů, tíhou sněhu nebo námrazy, vichřicí, krupobitím;

f) škody, za které je dodavatel, smluvní partner nebo opravna odpovědná po
dle zákona nebo smlouvy.

[3] Pokud nedošlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození pojištěné 
věci, za které je pojistitel povinen plnit, pojistitel neposkytne plnění za poško
zení nebo zničení:
a) dílů a nástrojů, které se vyměňují při změně pracovního úkonu nebo při 

opotřebení (např. formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, ryté 
a vzorkované válce, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, ostatní 
řezné a lisovací nástroje, pracovní části drtičů, dopravníkové pásy, lana, drá
ty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky, těsnění);

b) strojních součástí pro kluzná a valivá uložení, pro přímočarý i rotační pohyb 
(např. ložiska, písty, vložky válců);
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Článek 1: Úvodní ustanovení
[1] Škodové strojní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, kde je 

stanovena obecná úprava pojištění, jakož i těmito doplňkovými pojistnými 
podmínkami, kde je uvedena speciální úprava strojního pojištění a pojistnou 
smlouvou. Škodové strojní pojištění (dále j e n „ poj i štěn í") se dále řídízákonem č. 
89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen„občanský záko
ník") a dalšími dotčenými právními předpisy.

Článek 2: Pojistná nebezpečí
[1] Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení stroje jakoukoliv naho

dilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, s výjimkou dále 
uvedených výluk nebo výluk uvedených v pojistné smlouvě. Pojištění se tedy 
vztahuje na poškození nebo zničení stroje vzniklé zejména z těchto příčin:
a) chybou konstrukce, vadou materiálu, nebo výrobní vadou;
b) přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či podtlakem;
c) nevyvážeností nebo roztržením odstředivou silou;
d) zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou 

izolace, korónou, mechanickým namáháním způsobeným elektrickým 
proudem, indukcí účinkem blesku);

e) selháním měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení;
f) střetem s cizím předmětem, pádem nebo nárazem cizího předmětu s výjim

kou škod vzniklých během provozu na pozemní komunikaci,
g) nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí pojištěného 

nebo jeho zaměstnance;
h) vandalismem;
i) mrazem, plovoucím ledem.

[2] Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje také na odcizení 
a poškození v souvislosti s odcizením pojištěného stroje nebo jeho části, jestliže 
k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupeží. Nevztahuje se však na odci
zení, které způsobila obsluha podílející se na provozu nebo obsluze předmětu 
pojištění.

[3] Pojištění lze sjednat i pro jiná pojistná nebezpečí blíže specifikovaná v pojistné 
smlouvě.

Článek 3: Pojistná událost
[1] Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě 

nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se 
kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

[2] Pojistnou událostí není, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojist- 
níka, pojištěného nebo oprávněného uživatele pojištěné věci včetně osob jim 
blízkých nebo jiných osob z jejich podnětu.

Článek 4: Předmět pojištění
[1] Předmětem pojištění jsou stroje a strojní zařízení včetně jejich elektronických 

součástí (dále jen stroje) s příslušenstvím, vlastní nebo cizí výslovně uvedené 
v pojistné smlouvě, které jsou buďjednotlivě určeny, nebo tvoří soubor.
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Doplňkové pojistné podmínky pro škodové strojní pojištění

nebo znehodnocení věci 70 %, plní pojistitel podle bodu 1 písmene b), resp. 
bodu 2 písmene b) tohoto článku.

[5] Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, od
cizena nebo pohřešována v příčinné souvislosti se škodnou událostí způsobe
nou pojistným nebezpečím dle článku 2 těchto doplňkových pojistných pod
mínek, za kterou vzniklo oprávněnému právo na pojistné plnění podle těchto 
doplňkových pojistných podmínek.

[6] Pokud oprava poškozené věci v důsledku škodné události vyžaduje převinutí 
elektromotoru (nebo výměnu agregátu v důsledku škody na vinutí), odečte po
jistitel při stanovení výše plnění i částku odpovídající opotřebení vinutí (nebo 
vyměněného agregátu), a to v rozsahu minimálně 10 % za rok provozu z ná
kladu na opravu vinutí (nebo z hodnoty vyměněného agregátu), celkově však 
maximálně 60%.

[7] Pokud oprava poškozené věci v důsledku škodné události vyžaduje opravu 
bloků spalovacích motorů, hlav motorů nebo kompresorů, včetně příslušenství 
a pístů, odečte pojistitel při stanovení výše plnění i částku odpovídající opotře
bení uvedených věcí, a to v rozsahu minimálně 10 % za rok provozu, celkově 
však maximálně 60 %.

[8] Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě a je-li placeno zvláštní pojistné, poskytne 
pojistitel plnění za odměny za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna 
a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a ces
tovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

[9] Pojistitel poskytne pojistné plnění až po dokončení oprav poškozeného za
řízení nebo výměně zničeného zařízení a po předložení všech k tomu účelu 
nezbytných dokladů potvrzujících výši škody. Tím není dotčeno právo pojiště
ného na poskytnutí přiměřené zálohy.

[10] Byla-li škodní událost způsobena zcela nebo zčásti osobou, která v době této 
škodné události obsluhovala nebo řídila pojištěný stroj prokazatelně pod vli
vem návykových, omamných a psychotropních látek, nebo u které byl proka
zatelně zjištěn obsah alkoholu v krvi, nebo která se odmítla podrobit dechové 
nebo krevní zkoušce na zjištění alkoholu či návykových, omamných a psycho
tropních látek, pojistitel není povinen plnit.

c) skleněných součástí;
d) snímacích, záznamových a zobrazovacích prvků, nosičů záznamů.

[4] Není-li ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
a) snímací, záznamové a zobrazovací prvky, nosiče záznamů;
b) základy, rámy a ukotvení strojů a zařízení;
c) softwarové vybavení pojištěného stroje;
d) vyměnitelné nosiče záznamů a dat všeho druhu;
e) náhradní díly;
f) samostatné poškození akumulátorových baterií, elektrochemických článků 

apod., elektronických prvků a elektrotechnických součástek (např. integro
vané obvody, mikroprocesory, relé, stykače).

g) stroje, od jejichž data výroby uplynulo ke dni vzniku škodní události více jak 
10 let.

Článek 7: Pojistná hodnota a pojistná částka
[1] Pojistná hodnota je hodnota pojištěné věci, která je v pojistné smlouvě vyjád

řena:
a) novou cenou, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 
a účelu;

b) časovou cenou, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; ča
sová cena se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotře
bení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo 
její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

[2] Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení pojistné částky.
[3] Pojistná částka je částka určená v pojistné smlouvě jako nejvyšší možná hranice 

plnění pojistitele za všechny pojistné události, které nastaly v pojistném roce 
nebo v období, na které bylo pojištění sjednáno. Pojistná částka má pro každou 
pojištěnou věc nebo soubor věcí odpovídat pojistné hodnotě věci v pojistném 
roce nebo pojistném období, na které bylo pojištění sjednáno, nejde-li o pojiš
tění na první riziko.

[4] Pojistnou částku pojišťovaného souboru věcí vyjadřuje agregovaná pojistná 
částka, která odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících 
soubor.

[5] Vztahuje-li se pojištění na několik souborů věcí, určí se pojistná částka nebo 
limit pojistného plnění na každý soubor samostatně.

[6] Pojistnou částku stanovuje pojištěný na vlastní odpovědnost.

Článek 10: Zvláštní případy plnění
[1] Pojistitel uhradí přiměřené dopravní náklady, související s opravou věci poško

zené škodnou událostí. Pokud není dohodnuto v pojistné smlouvě jinak, hradí 
se tyto náklady vynaložené na dopravu věci jen na území České republiky.

Článek 11: Výklad pojmů
Pro účely pojištění u Direct pojišťovny, a.s. platí dále uvedený výklad pojmů.
[1] Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou udá

lostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo 
jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, 
modernizací nebo jiným způsobem. Časová cena stroje nebo jeho části se sta
novuje pomocí zavedených oceňovacích standardů a právních předpisů, které 
určují aktuální technickou hodnotu stroje nebo jeho části.

[2] Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různé velikosti, tvaru a váhy 
vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a poškodí ji tak, že ji rozbijí, 
prorazí, odlomí nebo věc úderem praskne. Pojištěna je rovněž škoda způsobe
ná současně s krupobitím zatékáním dešťové vody otvory vzniklými krupobi-

Článek 8: Pojištění na první riziko
[1] Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu podle článku 7, určí pojistnou hod

notu pojištěný podle svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená po
jistná částka je nejvyšší hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných 
událostí vzniklých v pojistném roce nebo v pojistném období, na které bylo 
sjednáno pojištění. V pojistné smlouvě musí být uvedeno, že se jedná o pojiště
ní na první riziko.

Článek 9: Plnění pojistitele
[1 ] Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká pojištěnému právo, pokud není v pojist

né smlouvě uvedeno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

opravu poškozené věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sní
ženou o cenu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci, maximálně však 
do výše časové ceny poškozeného stroje;

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na 
opravu poškozené věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sní
ženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení 
poškozené věci z doby bezprostředně před škodnou událostí a dále sníže
nou o cenu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci.

[2] Je-li pojištěná věc zničena nebo pohřešována, vzniká pojištěnému právo, po
kud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení 

věci v době bezprostředně před škodnou událostí sníženým o cenu zbytků 
zničené věci, maximálně však do výše časové ceny poškozeného stroje.

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení 
věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou o částku odpo
vídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení zničené nebo pohře
šované věci z doby před škodnou událostí a dále sníženou o cenu zbytků 
zničené věci.

[3] Přesáhlo-li opotřebení nebo znehodnocení pojištěné věci 70 %, plní pojistitel 
podle bodu 1 písmene b) resp. bodu 2 písmene b) tohoto článku.

[4] Došlo-li k poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných věcí cizích, pojisti
tel poskytne pojistné plněníjen tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady 
na uvedení věci v předešlý stav anebo tyto náklady již vynaložil. Plnění pojisti
tele je v časové ceně, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak. Je-li pojištění 
cizích věcí v pojistné smlouvě sjednáno na novou cenu, plní pojistitel podle 
bodu 1 písmene a) resp. bodu 2 písmene a) tohoto článku jen v případě, že 
opotřebení nebo jiné znehodnocení nepřesáhlo 70 %. Přesáhlo-li opotřebení

tím.
[3] Náraz stroje je jeho srážka s pevnou překážkou (zeď, jiné vozidlo, strom, svodi

dlo apod.).
[4] Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 

nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 
a účelu.

[5] Odcizením se rozumí krádež vloupáním nebo loupež.
[6] Opotřebení je přirozený úbytek hodnoty věci stárnutím, provozem apod. s při

hlédnutím k jinému znehodnocení dalšími vlivy ve vztahu k předpokládané 
životnosti. Opotřebení se snižuje pravidelnou údržbou, opravami, rekonstruk
cemi, modernizací apod.

[7] Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů se rozumí zemskou gravitací vyvo
laný pád stromů, stožárů a jiných předmětů.

[8] Pohřešováním věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávis
le na své vůli možnost disponovat s pojištěnou věcí nebo její částí.

[9] Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné od
stranit opravou a po opravě je věc znovu použitelná pro svoje původní určení 
nebo je to taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit 
opravou, přesto je věc použitelná pro svoje původní určení.

[10] Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů 
vodních toků nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým 
a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.

[11] Požár je oheň v podobě plamene, který vznikne mimo určené ohniště nebo 
který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl úmyslně 
rozšířen. Musí mít dostatečnou vlastní energii a teplotu, aby se přenášel z před 
mětu na předmět a zachvacoval je s prudkostí vzmáhajícího se živlu, hrozícího 
nabýt zhoubného rozsahu. Za požár se nepovažují účinky užitkového ohně
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a sálavého tepla např. žehlení, sušení, pražení, pečení, vaření, ohřívání, uzení 
atd., nebo pád věci nebo její hození někým do ohně nebo na oheň, požárem 
není rovněž žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu jako propále
ní, ožehnutí nebo spálení cigaretou, žhavým uhlím, lampou, topným tělesem 
apod. Škodnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i poškození 
nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru, působením hasební látky použi
té při hašení nebo stržením při zdolávání požáru či odstraňováníjeho následku.

[12] Provozuschopnost stroje je takový stav stroje, ve kterém je stroj schopen plnit 
určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technic
kou dokumentací. Je-li pro uvedení pojištěného stroje do provozu vyžadován 
zkušební provoz, je stroj považován za provozuschopný, pokud zkušební pro
voz byl úspěšně ukončen a stroj dosahuje projektovaných parametrů. Stroj je 
považován za provozuschopný i tehdy, jestliže je v odstávce, je rozebrán pro 
provedení čištění nebo opravy, je sestavován po provedeném čištění nebo 
opravě neboje ve zkušebním provozu po odstávce, opravě, čistění a podobně.

[13] Přiměřenými náklady na opravu se rozumí náklady v době škodné udá
losti v místě obvyklé a účelně vynaložené na opravu provedenou obvyklou 
technologií včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákladů na dopravu do 
opravny a z opravny a celních poplatků bez příplatků za urychlení opravy. Za 
náklady na opravu se nepovažují náklady na pravidelné revize, údržbu a ostat
ní opatření, které je nutno vynaložit i bez škodné události, náklady vynaložené 
v důsledku změn a vylepšení, které pojištěný provedl nad rámec opravy či ob
novy stavu stroje před škodnou událostí.

[14] Příslušenství stroje jsou pomocná nebo přídavná zařízení, pomocné přístroje 
a prostředky, jejichž využití je společné s věcí hlavní.

[15] Působením kouře se rozumí náhlý únik kouře v důsledku poruchy ze zařízení 
v místě pojištění nebo kouř v důsledku požáru nebo výbuchu mimo místo 
pojištění. Pojištění se však nevztahuje na škody, které vzniknou trvalým půso
bením kouře.

[16] Selhání měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení je nenadálá 
porucha těchto zařízení, kterou pojištěný ani při řádné péči nemohl předpo
kládat. Z důvodů této poruchy nejsou zařízení způsobilá plnit svou funkci, 
kterou před tím plnila nebo měla plnit. Jsou to např. signalizační zařízení ve 
spojení s nepřetržitou obsluhou, indikátory, havarijní ventilátory, termostaty, 
ochranné spínače apod.

[17] Sesouváním půdy, skal, ledu nebo sněhu se rozumí jejich pozvolný pohyb 
z vyšších poloh svahu do nižších, vzniklé působením gravitace a vyvolané 
porušením dlouhodobé rovnováhy svahu. Výsledkem jsou zřetelně viditelné 
pukliny a vrásnění na povrchu svahu, jejichž následkem jsou staticky nebez
pečné deformace nebo široké pukliny na stavbách. Sesuvem půdy však není 
klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních 
sil nebo lidské činnosti. Pojištění se nevztahuje na škody v důsledku činnosti 
pojištěného, povrchové a hlubinné těžby, nebo hloubení a jiných zemních, 
konstrukčních a demoličních prací ať již probíhajících v době trvání pojištění 
nebo před jeho začátkem.

[18] Stroje jednotlivě určené v pojistné smlouvě jsou takové, u kterých jez důvo
dů identifikace povinně uveden jejich název, typ, výrobní číslo a rok výroby, 
pokud není ujednáno jinak.

[19] Střet stroje je srážka s pohyblivou překážkou (jiným vozidlem, člověkem, zví
řetem, odmrštěným předmětem apod.).

[20] Tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se rozumí destruktivní působení jejich 
nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné a ostatní konstrukce budov. Za 
škodné události způsobené tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se také považuje 
prosakování vody z tajícího sněhu nebo námrazy za podmínky, že současně 
došlo k poškození nebo zničení střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí 
budov tíhou sněhu nebo námrazy. Pojistitel hradí jen v případě, kdy tíha sně
hu nebo námrazy přesahuje 100 kg/ m2.

[21] Údržba stroje je souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provo
zuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu stroje. Tyto činnosti spo
čívají zejména v provádění pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, 
plnění termínů mazacích plánů a včasné výměně vadných dílů, a to v souladu 
s platnými předpisy a ustanoveními danými výrobcem.

[22] Za vandalismus je považováno úmyslné poškození nebo zničení pojištěné 
věci. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé odcizením jakékoliv součásti 
nebo příslušenství pojištěné věci a dále se nevztahuje na poškození nebo zni
čení pojištěné věci v souvislosti s odcizením. Toto pojištění se nevztahuje na 
jakákoliv skla, zrcadla, neonové trubice (a obdobná zařízení) a na vysunuté 
stříšky nad vstupem nebo výlohou (markýzy). Dále se toto pojištění nevztahu
je na poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv znečištěním. Za zne
čištění se považuje také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, 
rytím a jiným obdobným způsobem.

[23] Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje 
rychlostí nejméně 20.8 m/s. Není-li tato rychlost pro místo škody zjistitelná, 
musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu v okolí věci vyvolal obdobné 
škody na obdobných věcech nebo na rovněž tak odporu schopných jiných 
věcech. Pojištěna je rovněž škoda způsobená současně s vichřicí zatékáním 
dešťové vody otvory vzniklými vichřicí.

[24] Vodou z vodovodních zařízení se rozumí:
a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží, z pevně zabudovaných 

vnitřních rozvodů vodovodního a odváděcího potrubí s výjimkou vnějších 
dešťových svodů, dále kapalina, pára nebo médium vytékající z vytápěcích 
systémů, kapalina nebo médium unikající ze stabilních hasicích zařízení 
a kapalina uniklá z akvária o obsahu minimálně 200 litrů. Za vodu unikající 
z vodovodních zařízení se však pro účely tohoto pojištění nepovažuje voda 
vytékající z odvodního potrubí a kanalizace v příčinné souvislosti se zvýše
ním spodní hladiny vody nebo v příčinné souvislosti se záplavou či povodní 
v místě pojištění;

b) kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového nebo dálkového tope
ní nebo solárních systémů.

[25] Výbuchem je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů 
nebo par. Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodyna
mický třesk způsobený provozem letadel, výbuch ve spalovacím prostoru spa
lovacího motoru, v hlavních střelných zbraní a jiných zařízeních, ve kterých se 
energie výbuchu cílevědomě využívá.

[26] Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí 
nebo proudí v místě pojištění a je způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků.

[27] Zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, 
dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MCS, udávající makroseiz- 
mické účinky zemětřesení v místě škodné události, nikoliv v epicentru. Skoda 
způsobená zemětřesením v čase 72 hodin za sebou se počítá jako jedna škodná 
událost.

[28] Zničení věci je změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou, 
a proto věc již není možné používat k původnímu účelu nebo by cena opravy 
přesáhla sjednanou pojistnou částku.

[29] Zřícením skal, zemin nebo lavin se rozumí jev, kdy se na svazích náhle uvedou 
do pohybu skalní bloky, části hornin, masy zeminy, sněhu nebo ledu a řítí se po 
svahu do údolí.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1.1.2014
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cizí výslovně uvedená v pojistné smlouvě, která jsou buď jednotlivě určena, 
nebo tvoří soubor.

[2] Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, lze pojistit i soubor elektronických zaří
zení vedených v účetní evidenci jako DHIM s výjimkou souboru přenosných 
elektronických zařízení a přístrojů.

[3] Pojištění se vztahuje pouze na taková zařízení, která byla při sjednání pojištění 
v provozuschopném stavu a byla uvedena do provozu v souladu s platnými 
právními předpisy a požadavky výrobce.

[4] Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění se vztahuje i na:
a) nosiče dat, které jsou pevnou součástí zařízení;
b) data potřebná pro základní funkce zařízení;
c) elektronky (např. rentgenové a laserové trubice), uzavřené diskové jednot

ky, mezinosiče obrazu (např. optické válce) a snímače obrazu, a to pouze 
tehdy, byla-li škodná událost způsobena požárem, výbuchem, úderem 
blesku, pádem cizích předmětů, působením kapalin a plynů všeho druhu, 
úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením zařízení, pokud tento čin 
byl vyšetřován policií.

[5] Pojištění lze sjednat i pro jiné předměty pojištění specifikované v pojistné 
smlouvě.

1
1
1
1
1
1
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Článek 1: Úvodní ustanovení
[1] Škodové pojištění elektroniky se řídíVšeobecnými pojistnými podmínkami, kde 

je stanovena obecná úprava pojištění, jakož i těmito doplňkovými pojistnými 
podmínkami, kde je uvedena speciální úprava pojištění elektroniky a pojistnou 
smlouvou. Škodové pojištění elektroniky (dále jen „pojištění") se dále řídí záko
nem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občan
ský zákoník") a dalšími dotčenými právními předpisy.

Článek 5: Místo pojištění
[1] Místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě.Článek 2: Pojistná nebezpečí

[1] Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení zařízení jakoukoliv na
hodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, s výjimkou dále 
uvedených výluk nebo výluk dohodnutých v pojistné smlouvě. Pojištění se 
tedy vztahuje na poškození nebo zničení zařízení vzniklé zejména z těchto pří-

Článek 6: Výluky z pojištění
[1] Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmín

kách se pojištění dále nevztahuje na:
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, kavitace, oxi

dace, přirozeného opotřebení, trvalého vlivu provozu (např. trvalým pů
sobením chemických, teplotních, elektrických nebo elektromagnetických 
a mechanických vlivů), postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostateč
ného používání, dlouhodobého uskladnění;

b) škody vzniklé předčasným opotřebením nebo poškozením zařízení způso
beným nedodržováním stanovených lhůt pro údržbu a seřizování zařízení 
nebo jeho užíváním k účelu, pro který není výrobcem určen;

c) škody způsobené během přepravy pojištěného zařízení jako nákladu;
d) škody vzniklé uvedením pojištěného zařízení do provozu před prokazatel

ným ukončením jeho řádné opravy nebo zkoušek;
e) škody na částech zařízení nebo látkách, které podléhají zvýšenému opotře

bení nebo které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své 
specifické funkce (např. provozní látky, vyměnitelné materiály, vyměnitelné 
nosiče dat a ostatní nástroje);

f) následně vzniklé ztráty všeho druhu včetně ušlého zisku, zvýšených nákla
dů na výrobu, pokut, mank, zpronevěry, ztrát vzniklých z prodlení, ztrátou 
trhu nebo smluvního kontraktu;

g) zařízení, která nejsou v provozuschopném stavu;
h) zařízení, která nebyla uvedena do provozu v souladu s právními předpisy 

a požadavky výrobce;
i) části zařízení, která nejsou schopna samostatného provozu.

[2] Nedošlo-li z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození nebo zničení
zařízení, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se nevztahuje na:
a) díly, které jsou periodicky během životnosti zařízení vyměňovány, (např. 

pojistky, světelné zdroje, baterie);
b) spotřební materiály a činná média (např. výbojky, tonika, reagence, chladicí 

prostředky a rozpouštědla, barvicí bubny, filtry, nosiče obrazu, dat);
c) pomocné a provozní látky;
d) součásti ze skla, porcelánu a keramiky;
e) pracovní materiály (papír do tiskáren, foliové kombinace, výměnné kyvety, 

zkumavky apod.).

čin:
a) konstrukční vadou, vadou materiálu, nebo výrobní vadou;
b) pádem pojištěné věci, nebo nárazem cizího předmětu nebo vniknutím cizí

ho předmětu;
c) zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou 

izolace, korónou, mechanickým namáháním způsobeným elektrickým 
proudem, indukcí účinkem blesku);

d) selháním měřicích, regulačních a zabezpečovacích prvků;
e) nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí pojištěného 

nebo jeho zaměstnance;
f) vandalismem;
g) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, vichřicí, mrazem, plovoucím 

ledem, působením vody vytékající z vodovodního zařízení, zemětřesením, 
výbuchem sopky, poklesem půdy, sesouváním půdy, zřícením skal nebo ze
min, sesouváním nebo zřícením lavin, záplavou, povodní.

[2] Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje také na odcizení 
a poškození v souvislosti s odcizením pojištěného elektronického zařízení nebo 
jeho části, jestliže k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupeží. Nevztahuje 
se však na odcizení, které způsobila osoba podílející se na provozu nebo obslu
ze předmětu pojištění.

[3] Pojištění lze sjednat i pro jiná pojistná nebezpečí blíže specifikovaná v pojistné 
smlouvě.

Článek 3: Pojistná událost
[1] Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě 

nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se 
kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

[2] Pojistnou událostí není, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojist- 
níka, pojištěného nebo oprávněného uživatele pojištěné věci včetně osob jim 
blízkých nebo jiných osob z jejich podnětu.

Článek 4: Předmět pojištění
[1] Předmětem pojištěníjsou elektronická zařízení (dále jen„zařízení") vlastní nebo
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[6] Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, od
cizena nebo pohřešována v příčinné souvislosti se škodnou událostí způsobe
nou pojistným nebezpečím dle článku 2, těchto doplňkových pojistných pod
mínek, za kterou vzniklo oprávněnému právo na pojistné plnění podle těchto 
doplňkových pojistných podmínek.

[7] Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě a je-li placeno zvláštní pojistné, poskytne 
pojistitel plnění za odměny za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna 
a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a ces
tovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

[8] Pojistitel poskytne pojistné plnění až po dokončení oprav poškozeného zaříze
ní nebo výměně zničeného zařízení a po předložení všech ktomu účelu nezbyt
ných dokladů potvrzujících výši škody. Tím není dotčeno právo pojištěného na 
poskytnutí přiměřené zálohy.

[9] Byla-li škodní událost způsobena zcela nebo zčásti osobou, která v době této 
škodné události obsluhovala nebo řídila pojištěný stroj prokazatelně pod vli
vem návykových, omamných a psychotropních látek nebo u které byl proka
zatelně zjištěn obsah alkoholu v krvi nebo která se odmítla podrobit dechové 
nebo krevní zkoušce na zjištění alkoholu či návykových, omamných a psycho
tropních látek, pojistitel není povinen plnit.

[3] Není-li ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
a) softwarové vybavení pojištěného stroje;
b) externí nosiče záznamů a dat všeho druhu;
c) zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy;
d) náhradní díly;
e) škody, za které je dodavatel, smluvní partner nebo opravna odpovědný podle 

zákona nebo smlouvy;
f) zařízení, od jejichž data výroby uplynulo ke dni vzniku škodní události více jak 6

let.
[4] V pojistné smlouvě lze ujednat i jiné výluky, než které jsou uvedené v tomto článku.

Článek 7: Pojistná hodnota a pojistná částka
[1] Pojistná hodnota je hodnota pojištěné věci, která je v pojistné smlouvě vyjádře

na:
a) novou cenou, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 
a účelu;

b) časovou cenou, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; časo
vá cena se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení 
nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opra
vou, modernizací nebo jiným způsobem.

[2] Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení pojistné částky.
[3] Pojistná částka je částka určená v pojistné smlouvě jako nejvyšší možná hrani

ce plnění pojistitele za všechny pojistné události, které nastaly v pojistném roce 
nebo v období, na které bylo pojištění sjednáno. Pojistná částka má pro každou 
pojištěnou věc nebo soubor věcí odpovídat pojistné hodnotě věci v pojistném 
roce nebo pojistném období, na které bylo pojištění sjednáno, nejde-li o pojištění 
na první riziko.

[4] Pojistnou částku pojišťovaného souboru věcí vyjadřuje agregovaná pojistná část
ka, která odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor.

[5] Vztahuje-li se pojištění na několik souborů věcí, určí se pojistná částka nebo limit 
pojistného plnění na každý soubor samostatně.

[6] Pojistnou částku stanovuje pojištěný na vlastní odpovědnost.

Článek 10: Zvláštní případy plnění
[1] Pojistitel uhradí přiměřené dopravní náklady, související s opravou věci poško

zené pojistnou událostí. Pokud není dohodnuto v pojistné smlouvě jinak, hradí 
se tyto náklady vynaložené na dopravu věci jen na území České republiky.

Článek 11: Výklad pojmů
Pro účely pojištění u Direct pojišťovny, a.s. platí dále uvedený výklad pojmů.
[1] Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou udá

lostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo 
jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, 
modernizací nebo jiným způsobem. Časová cena stroje nebo jeho části se sta
novuje pomocí zavedených oceňovacích standardů a právních předpisů, které 
určují aktuální technickou hodnotu stroje nebo jeho části.

[2] Elektronické zařízení je zařízení, které obsahuje polovodičové součástky, jaký
mi jsou např. diody, tranzistory, integrované obvody, čipy, aj., které slouží k mě
ření, řízení přístrojů, strojů, zařízení a výrobních procesů.

[3] Externí nosiče dat jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení vý
početní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické 
disky, magnetické pásky apod.

[4] Náraz zařízení je jeho srážka s pevnou překážkou.
[5] Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 

nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 
a účelu.

[6] Odcizením se rozumí krádež vloupáním nebo loupež.
[7] Ochrany před přepětím a bleskem představují opatření na vedení a zařízení 

omezující vznik a účinky přepětí a opatření k ochraně objektu a osob před účin
ky atmosférické elektřiny. Rozsahy použitých ochran:
a) rozsah 1 - komplexní ochrana před přepětím a bleskem, spočívající ve vnější 

a vnitřní ochraně objektů dle příslušných norem;
b) rozsah 2 - zjednodušená ochrana před přepětím a bleskem, spočívající 

v instalaci přepěťových ochran zásuvkových okruhů a zařízení vč. záložního 
zdroje;

c) rozsah 0 - není použita žádná ochrana.
[8] Opotřebení je přirozený úbytek hodnoty věci stárnutím, provozem apod. s při

hlédnutím k jinému znehodnocení dalšími vlivy ve vztahu k předpokládané 
životnosti. Opotřebení se snižuje pravidelnou údržbou, opravami, rekonstruk
cemi, modernizací apod.

[9] Poškozením elektronického zařízení se rozumí změna stavu věci, kterou je 
objektivně možné odstranit opravou a po opravě je věc znovu použitelná pro 
svoje původní určení nebo je to taková změna stavu věci, kterou není možné 
objektivně odstranit opravou, přesto je věc použitelná pro svoje původní urče-

Článek 8: Pojištění na první riziko
[1] Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu podle článku 7, určí pojistnou hodno

tu pojištěný podle svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená pojistná 
částka je nejvyšší hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událos
tí vzniklých v pojistném roce nebo v pojistném období, na které bylo sjednáno 
pojištění. V pojistné smlouvě musí být uvedeno, že se jedná o pojištění na první 
riziko.

Článek 9: Plnění pojistitele
[1 ] Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká pojištěnému právo, pokud není v pojistné 

smlouvě uvedeno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

opravu poškozené věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sníže
nou o cenu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci;

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na 
opravu poškozené věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sní
ženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení 
poškozené věci z doby bezprostředně před škodnou událostí a dále sníženou 
o cenu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci.

[2] Je-li pojištěná věc zničena nebo pohřešována, vzniká pojištěnému právo, pokud 
není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení věci 

v době bezprostředně před škodnou událostí snížených o cenu zbytků zniče
né věci;

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení 
věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou o částku odpo
vídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení zničené nebo pohře
šované věci z doby před škodnou událostí a dále sníženou o cenu zbytků 
zničené věci.

[3] U zařízení, od jejichž data výroby uplynulo ke dni škodné události více jak 5 let, je 
pojistné plnění omezeno nejvýše časovou cenou celé věci, snížené o cenu zbyt
ků nahrazovaných částí pojištěné věci.

[4] Přesáhlo-li opotřebení nebo znehodnocení pojištěné věci 70 %, plní pojistitel 
podle bodu 1 písmene b) resp. bodu 2 písmene b) tohoto článku.

[5] Došlo-Ii k poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných věcí cizích, pojistitel 
poskytne pojistné plnění jen tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na 
uvedení věci v předešlý stav anebo tyto náklady již vynaložil. Plnění pojistitele 
je v časové ceně, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak. Je-li pojištění cizích 
věcí v pojistné smlouvě sjednáno na novou cenu, plní pojistitel podle bodu 1 
písmene a) resp. bodu 2 písmene a) tohoto článku jen v případě, že opotřebení 
nebo jiné znehodnocení nepřesáhlo 70 %. Přesáhlo-li opotřebení nebo znehod
nocení věci 70 %, plní pojistitel podle bodu 1 písmene b), resp. bodu 2 písmene 
b) tohoto článku.

ní.
[10] Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů 

vodních toků nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým 
a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.

[11 ] Požár je oheň v podobě plamene, který vznikne mimo určené ohniště nebo kte
rý určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl úmyslně rozší
řen. Musí mít dostatečnou vlastní energii a teplotu, aby se přenášel z předmětu 
na předmět a zachvacoval je s prudkostí vzmáhajícího se živlu, hrozícího nabýt 
zhoubného rozsahu. Za požár se nepovažují účinky užitkového ohně a sálavé
ho tepla např. žehlení, sušení, pražení, pečení, vaření, ohřívání, uzení atd., nebo 
pád věci nebo její hození někým do ohně nebo na oheň, požárem není rovněž 
žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu jako propálení, ožehnutí 
nebo spálení cigaretou, žhavým uhlím, lampou, topným tělesem apod. Škod
nou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i poškození nebo zničení 
pojištěné věci zplodinami požáru, působením hasební látky použité při hašení 
nebo stržením při zdolávání požáru či odstraňování jeho následku.
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[12] Provozuschopnost zařízení je takový stav zařízení, ve kterém je zařízení schop
no plnit určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených 
technickou dokumentací. Je-li pro uvedení pojištěného zařízení do provozu 
vyžadován zkušební provoz, je zařízení považováno za provozuschopné, pokud 
zkušební provoz byl úspěšně ukončen a zařízení dosahuje projektovaných para
metrů. Zařízení je považováno za provozuschopné i tehdy, jestliže je v odstávce, 
je rozebráno pro provedení čištění nebo opravy, je sestavováno po provedeném 
čištění nebo opravě nebo je ve zkušebním provozu po odstávce, opravě, čistění 
a podobně.

[13] Přepětí je přechodné zvýšení napětí, které je vyšší než nejvyšší provozní napětí. 
V zásadě lze rozlišit přepětí atmosférické vyvolané výbojem atmosférické elek
třiny (bleskem) a přepětí spínací způsobené spínací operací, zkratem nebo jinou 
příčinou.

[14] Přiměřenými náklady na opravu zařízení se rozumí náklady v době škodné udá
losti v místě obvyklé a účelně vynaložené na opravu provedenou obvyklou tech
nologií včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákladů na dopravu do opravny 
a z opravny a celních poplatků bez příplatků za urychlení opravy. Za náklady na 
opravu se nepovažují náklady na pravidelné revize, údržbu a ostatní opatření, 
které je nutno vynaložit i bez škodné události, náklady vynaložené v důsledku 
změn a vylepšení, které pojištěný provedl nad rámec opravy či obnovy stavu za
řízení před škodnou událostí.

[15] Příslušenství zařízení jsou pomocná nebo přídavná zařízení, pomocné přístroje 
a prostředky, jejichž využití je společné s věcí hlavní.

[16] Selhání měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení je nenadálá po
rucha těchto zařízení, kterou pojištěný ani při řádné péči nemohl předpokládat. 
Z důvodů této poruchy nejsou zařízení způsobilá plnit svou funkci, kterou před 
tím plnila nebo měla plnit. Jsou to např. signalizační zařízení ve spojení s nepře
tržitou obsluhou, indikátory, havarijní ventilátory, termostaty, ochranné spínače 
apod.

[17] Sesouváním půdy, skal, ledu nebo sněhu se rozumí jejich pozvolný pohyb z vyš
ších poloh svahu do nižších, vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením 
dlouhodobé rovnováhy svahu. Výsledkem jsou zřetelně viditelné pukliny a vrás
nění na povrchu svahu, jejichž následkem jsou staticky nebezpečné deformace 
nebo široké pukliny na stavbách. Sesuvem půdy však není klesání zemského 
povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnos
ti. Pojištění se nevztahuje na škody v důsledku činnosti pojištěného, povrchové 
a hlubinné těžby, nebo hloubení a jiných zemních, konstrukčních a demoličních 
prací ať již probíhajících v době trvání pojištění nebo před jeho začátkem.

[18] Střet zařízení je srážka s pohyblivou překážkou (vozidlem, člověkem, zvířetem, 
odmrštěným předmětem apod.).

[19] Úderem blesku je viditelné působení tepelných nebo destruktivních účinků 
blesku na pojištěnou věc. Pojištění se nevztahuje na druhotné (sekundární") účin
ky výboje blesku na elektrická zařízení a na elektronická zařízení.

[20] Údržba zařízení je souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provozu
schopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu zařízení. Tyto činnosti spočívají 
zejména v provádění pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, plnění ter
mínů čistících plánů a včasné výměně vadných dílů, a to v souladu s platnými 
předpisy a ustanoveními danými výrobcem.

[21] Za vandalismus je považováno úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci. 
Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé odcizením jakékoliv součásti nebo pří
slušenství pojištěné věci a dále se nevztahuje na poškození nebo zničení pojiště
né věci v souvislosti s odcizením. Toto pojištění se nevztahuje na jakákoliv skla, 
zrcadla, neonové trubice (a obdobná zařízeni") a na vysunuté stříšky nad vstupem 
nebo výlohou (markýzy). Dále se toto pojištění nevztahuje na poškození nebo 
zničení pojištěné věci jakýmkoliv znečištěním. Za znečištění se považuje také 
úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným 
způsobem.

[22] Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rych
lostí nejméně 20.8 m/s. Není-li tato rychlost pro místo škody zjistitelná, musí 
pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu v okolí věci vyvolal obdobné škody na ob
dobných věcech nebo na rovněž tak odporu schopných jiných věcech. Pojištěna 
je rovněž škoda způsobená současně s vichřicí zatékáním dešťové vody otvory 
vzniklými vichřicí.

[23] Vodou z vodovodních zařízení se rozumí:
a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží, z pevně zabudovaných 

vnitřních rozvodů vodovodního a odváděcího potrubí s výjimkou vnějších 
dešťových svodů, dále kapalina, pára nebo médium vytékající z vytápěcích 
systémů, kapalina nebo médium unikající ze stabilních hasicích zařízení 
a kapalina uniklá z akvária o obsahu minimálně 200 litrů. Za vodu unikající 
z vodovodních zařízení se však pro účely tohoto pojištění nepovažuje voda 
vytékajícíz odvodního potrubí a kanalizace v příčinné souvislosti se zvýšením 
spodní hladiny vody nebo v příčinné souvislosti se záplavou či povodní v mís
tě pojištění;

b) kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového nebo dálkového topení 
nebo solárních systémů.

[24] Výbuchem je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů 
nebo par. Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodyna

mický třesk způsobený provozem letadel, výbuch ve spalovacím prostoru spa
lovacího motoru, v hlavních střelných zbraní a jiných zařízeních, ve kterých se 
energie výbuchu cílevědomě využívá.

[25] Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí 
nebo proudí v místě pojištění a je způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků.

[26] Zařízení jednotlivě určená v pojistné smlouvě jsou taková, u kterých je z dů
vodů identifikace povinně uveden jejich název, typ, výrobní číslo a rok výroby, 
pokud není ujednáno jinak.

[27] Zbytky (případné zbytky, zbytky nahrazovaných částí apod.) jsou majetkem po
jištěného a jejich hodnota se vyčíslí na základě tržní ceny.

[28] Zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, 
dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MCS, udávající makroseiz- 
mické účinky zemětřesení v místě škodné události, nikoliv v epicentru. Škoda 
způsobená zemětřesením v čase 72 hodin za sebou se počítá jako jedna škodná 
událost.

[29] Zničení věci je změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou, 
a proto věc již není možné používat k původnímu účelu nebo by cena opravy 
přesáhla sjednanou pojistnou částku.

[30] Zřícením skal, zemin nebo lavin se rozumí jev, kdy se na svazích náhle uvedou 
do pohybu skalní bloky, části hornin, masy zeminy, sněhu nebo ledu a řítí se po 
svahu do údolí.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1.1.2014
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e) cennosti;
f) věci zvláštní hodnoty;
g) písemnosti, nosiče dat;
h) věci na výstavy;
i) věci zaměstnanců;
j) stavební součásti, schránky, nebo elektrické zabezpečovací systémy.

[3] Jsou-li předmětem pojištění peníze, vztahuje se pojištění na peníze uložené v hra
cích nebo prodejních automatech jen v případě, že jsou tyto automaty výslovně 
uvedeny v pojistné smlouvě jako pojištěné.

[4] Pojištění lze sjednat i pro jiné předměty přímo specifikované v pojistné smlouvě:

1
Pojistná nebezpečí 
Pojistná událost 
Předmět pojištění

1
1
1
1
1
1
2
2
2

Článek 5: Místo pojištění
[1] Místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě.

2
2

Článek 1: Úvodní ustanovení
[1] Škodové pojištění pro případ odcizení se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, 

kde je stanovena obecná úprava pojištění, jakož i těmito doplňkovými pojistnými 
podmínkami, kde je uvedena speciální úprava škodového pojištění pro případ od
cizení, a pojistnou smlouvou. Škodové pojištění pro případ odcizení (dále jen„pojiš- 
tění") se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění 
(dále jen„občanskýzákoník") a dalšími dotčenými právními předpisy.

Článek 6: Výluky z pojištění
[1] Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách se 

pojištění dále nevztahuje na:
a) nepřímé škody všeho druhu (ušlý výdělek či zisk, ušlé úroky a jiné finanční ztrá

ty);
b) pohřešování věci bez naplnění skutkové podstaty krádeže vloupáním nebo lou

peže, definované v těchto doplňkových pojistných podmínkách;
c) škody způsobené na autorských a jiných nehmotných právech osobně-majet- 

kového charakteru;
d) odcizení či ztrátu věci při přepravě na základě přepravních smluv;
e) ztrátu pojištěné věci zpronevěrou, podvodem, zatajením věci a neoprávněným 

užíváním cizí věci;
f) zpronevěru přepravovaných cenností osobou, která byla pověřena jejich přepra

vou;
g) poškození, zničení nebo odcizení pojištěných věcí zvláštní kulturní a historické 

hodnoty, starožitností, uměleckých děl, sbírek, cenností apod., pokud byly umís
těny ve výloze mimo pracovní dobu.

[2] Pojištění se dále nevztahuje na:
a) pozemky, porosty, rostliny;
b) zvířata;
c) vozidla, přívěsy a návěsy s registrační značkou (RZ nebo SPZ) pokud nejsou ve

deny jako zásoby;
d) letadla, vznášedla, lodě a plavidla všeho druhu, kolejová vozidla a dále vozidla 

používaná k závodům a rychlostním zkouškám.
[3] Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:

a) otevření budovy, místnosti nebo schránky shodným klíčem.Toto ustanovení ne
platí, zmocnil-li se pachatel klíče krádeží vloupáním nebo loupeží;

b) pojištěné věci ponechané ve vozidle nebo jízdní soupravě;
c) pohonné hmoty a provozní náplně.

[4] V pojistné smlouvě lze sjednat i jiné výluky pojištění než uvedené v tomto článku.

Článek 2: Pojistná nebezpečí
[1 ] Pojištění se sjednává pro níže specifikovaná pojistná nebezpečí:

a) krádež vloupáním;
b) loupež.

[2] Je-li to uvedeno výslovně v pojistné smlouvě a je-li stanoveno zvláštní pojistné, 
vztahuje se pojištění pro pojistné nebezpečí odcizení i na:
a) úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci (vandalismus): zjiště

ným i nezjištěným pachatelem;
b) odcizení vlastní pojištěné věci při přepravě; dále se pojištění vztahuje také na 

případy, kdy byly přepravované věci odcizeny společně s motorovým vozidlem;
c) odcizení vlastních peněz a cenností při přepravě.

[3] Pojištění lze dále sjednat pro případ poškození nebo zničení stavebních součástí 
místa pojištění, schránek, jejichž obsah je pojištěn nebo elektrického zabezpečo
vacího systému, který zabezpečuje místo pojištění, došlo-li k jejich poškození nebo 
zničení jednáním pachatele, v souvislosti s odcizením věcí nacházejících se v místě 
pojištění, ke kterému se vztahuje připojištění podle tohoto bodu.

[4] Pojištění lze sjednat i pro jiná pojistná nebezpečí blíže specifikovaná v pojistné 
smlouvě.

Článek 3: Pojistná událost
[1] Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo 

ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je 
spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle pojistných ne
bezpečí uvedených v článku 2 těchto doplňkových pojistných podmínek.

[2] Pojistnou událostí není, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka, 
pojištěného nebo oprávněného uživatele pojištěné věci včetně osob jim blízkých 
nebo jiných osob z jejich podnětu.

Článek 7: Pojistná hodnota a pojistná částka
[1 ] Pojistná hodnota je hodnota pojištěné věci, která je v pojistné smlouvě vyjádřena:

a) u staveb a movitých věcí:
aa) novou cenou, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 
a účelu;

ab) časovou cenou, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; ča
sová cena se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotře
bení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo 
její opravou, modernizací nebo jiným způsobem;

b) u zásob jako částka, kterou by bylo třeba vynaložit na znovuzřízení věci nebo 
částka, kterou by bylo třeba vynaložit na výrobu věci stejného druhu a kvality;

c) u cizích věcí převzatých a užívaných jako časová cena, není-li ve smlouvě stano
veno jinak;

Článek 4: Předmět pojištění
[1 ] Předmětem pojištění jsou movité věci a stavby, výslovně uvedené v pojistné smlou

vě, které jsou buď jednotlivě určeny, nebo tvoří soubor.
[2] Předmět pojištění určí pojistník nebo pojištěný podle svých pojistných potřeb v čle

nění:
a) movité věci;
b) zásoby;
c) cizí věci převzaté;
d) cizí věci užívané;
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[9] Došlo-li k odcizení, poškození nebo zničení:
a) vkladních a šekových knížek, platebních karet a jiných obdobných dokumen

tů, vyplatí pojistitel částku na jejich umoření. Jestliže byly uvedené dokumenty 
zneužity, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku, o kterou se 
jeho majetektímto zneužitím zmenšil. Pojistitel však nehradí ušlé úroky a ostatní 
ušlé výnosy;

b) pojištěných platných tuzemských bankovek, zahraničních bankovek, drahých 
kovů, perel, drahokamů a předmětů z nich vyrobených, cenných papírů a cenin, 
vyplatí pojistitel plnění do výše sjednané pojistné částky. Pojistitel však nehradí 
úroky a ostatní výnosy.

Došlo-li při odcizení k poškození nebo zničení těchto dokumentů, uhradí pojistitel 
poplatky za jejich nové vystavení.

[10] Došlo-li k odcizení, poškození nebo zničení pojištěných věcí zvláštní kulturní a his
torické hodnoty, starožitností, uměleckých děl, sbírek apod., vzniká pojištěnému 
právo, aby mu pojistitel vyplatil pojistné plnění až do výše sjednané pojistné částky 
věci, případně částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich uvedení do pů
vodního stavu, nejvýše však sjednanou pojistnou částku sníženou o cenu případ
ných zbytků.

[11] Došlo-li k odcizení, poškození nebo zničení pojištěných písemností, plánů, obchod
ních knih, kartoték, výkresů, věcí na výstavy, magnetických pásků a disků, ostatních 
nosičů dat a záznamů na nich, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil 
částku odpovídající přiměřeně vynaloženým nákladům na jejich znovuzřízení nebo 
opravu, jestliže je pojištěný vynaložil, snížené o cenu případných zbytků. Pokud 
pojištěný žádné náklady nevynaloží, vyplatí pojistitel částku rovnající se hodnotě 
materiálu. Přiměřeně vynaloženými náklady na znovuzřízení nebo opravu záznamů 
na nosičích dat se rozumí jejich obnova z originálních dat nebo ze záložních kopií 
těchto záznamů.
Pojištění se nevztahuje na data, která pojištěný do programového vybavení vložil 
a na porušení autorských práv, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

[12] Při pojištění peněz přepravovaných poslem vzniká právo na plnění, pokud pojištěný 
nebo osoba jím pověřená byla při přepravě svěřených peněz z místa převzetí na 
místo určení o tyto peníze připravena loupeží. Přeprava se musí uskutečnit z adre
sy rizika optimální bezpečnou trasou do peněžního ústavu, pošty apod., případně 
opačným směrem a přeprava nesmí být do místa určení přerušena. Osoba přepra
vující peníze je poslem jedině v případě, je-li starší 18 let, fyzicky a duševně způso
bilá a není pod vlivem alkoholu, psychotropních, omamných či jiných návykových 
látek. Pojištění se vztahuje i na odcizení přepravovaných peněz při dopravní neho
dě, která postihla vozidlo určené k přepravě, byl-li posel zbaven možnosti svěřené 
peníze opatrovat.

[13] Při vzniku škodné události způsobené odcizením peněz uložených ve výherních, 
hracích nebo prodejních automatech je pojistitel povinen plnit až do výše sjednané 
pojistné částky, nejvýše však 10.000 Kč za jeden automat, není-li pojistnou smlou
vou ujednáno jinak.

d) u cenností a věcí zvláštní hodnoty cena, která je dohodnuta v pojistné smlouvě. 
Pojistitel má právo vyžadovat pro případ stanovení pojistné hodnoty znalecký po
sudek;
e) u písemností, věcí na výstavy a věcí zaměstnanců jako časová cena.
U jiných předmětů pojištění než je uvedeno v bodě 1 tohoto článku, musí být pojist
ná hodnota výslovně uvedena v pojistné smlouvě.
Pojistná částka je částka určená v pojistné smlouvě jako nejvyšší možná hranice pl
nění pojistitele za všechny pojistné události, které nastaly v pojistném roce nebo 
v období, na které bylo pojištění sjednáno, je-li kratší než 12 měsíců. Pojistná částka 
má pro každou pojištěnou věc nebo soubor věcí odpovídat pojistné hodnotě věci 
v pojistném roce nebo pojistném období, na které bylo pojištění sjednáno, nejde-li 
o pojištění na první riziko.
Pojistnou částku pojišťovaného souboru věcí vyjadřuje agregovaná pojistná částka, 
která odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor. 
Pojistnou částku stanovuje pojištěný na vlastní odpovědnost.

[2]

[3]

[4]

[5]

Článek 8: Pojištění na první riziko
[1 ] Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu podle článku 7 (zejména u věcí cizích, 

které pojištěný převzal nebo které užívá na základě smlouvy, u vkladních a šeko
vých knížek a obdobných dokumentů, u písemností apod.) určí pojistnou hodnotu 
pojištěný podle svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená pojistná částka 
je nejvyšší hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí vzniklých 
v pojistném roce nebo v pojistném období, na které bylo sjednáno pojištění. V po
jistné smlouvě musí být uvedeno, že se jedná o pojištění na první riziko.

Článek 9. Plnění pojistitele
[1] Pojistitel poskytne pojistné plnění jen do výše limitu, který odpovídal skutečnému 

způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku škodné události.
[2] V případě pojištění úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věci (vandalis

mus) vzniká pojištěnému právo na pojistné plnění pouze v případě, že škodná udá
lost byla šetřena policií.

[3] Byla-li pojištěná věc odcizena, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení věci 

stejného druhu a kvality v době bezprostředně před škodnou událostí;
b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení věci 

stejného druhu a kvality v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou 
o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení odcizené 
věci z doby před škodnou událostí.

[4] Byla-li pojištěná věc poškozena při odcizení, vzniká pojištěnému právo, aby mu po
jistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu 

poškozené věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou o cenu 
zbytků nahrazovaných částí poškozené věci;

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na 
opravu poškozené věci v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou 
o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení poškozené 
věci z doby bezprostředně před škodnou událostí a dále sníženou o cenu zbytků 
nahrazovaných částí poškozené věci.

[5] Byla-li pojištěná věc zničena při odcizení, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojisti
tel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení věci 

stejného druhu a kvality v době bezprostředně před škodnou událostí sníže
ných o cenu zbytků zničené věci;

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající nákladům na znovuzřízení věci 
stejného druhu a kvality v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou 
o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení zničené 
věci z doby před škodnou událostí a dále sníženou o cenu zbytků zničené věci;

[6] Došlo-li ke zničení nebo odcizení pojištěných zásob, které pojištěný nakoupil, vy
platí pojistitel částku, kterou by pojištěný vynaložil na pořízení zásob bezprostředně 
před škodnou událostí. Došlo-li ke zničení nebo odcizení zásob, které pojištěný sám 
vyrobil, vyplatí pojistitel částku odpovídající nákladům, které bylo nutno vynaložit 
na jejich výrobu v době bezprostředně před škodnou událostí. Pojistitel v obou pří
padech hradí cenu pořízení, tj. včetně dopravného, cla apod., maximálně však část
ku, kterou by pojištěný obdržel při jejich realizaci v době škodné události, sníženou 
o cenu případných zbytků.

[7] Došlo-li k poškození pojištěných zásob, vyplatí pojistitel částku potřebnou na jejich 
opravu nebo úpravu v době bezprostředně před škodnou událostí, sníženou o cenu 
případných zbytků, maximálně však částku, kterou by pojištěný obdržel při jejich 
realizaci v době škodné události.

[8] Došlo-li k odcizení, poškození nebo zničení pojištěných věcí cizích, pojistitel poskyt
ne pojistné plnění jen tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na uvedení 
věci v předešlý stav anebo tyto náklady již vynaložil. Plnění pojistitele je v časové 
ceně, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak. Je-li pojištění cizích věcí v pojistné 
smlouvě sjednáno na novou cenu, plní pojistitel podle bodu 3 písm. a) resp. 4 a) 
resp. 5 a) tohoto článku jen v případě, že opotřebení nebo jiné znehodnocení ne
přesáhlo 50 % nové ceny věci. Přesáhlo-li opotřebení nebo jiné znehodnocení věci 
50 %, plní pojistitel podle bodu 3 písm. b) resp. 4 b) resp. 5 b) tohoto článku.

Článek 10: Zvláštní případy plnění
[1] Pojistitel uhradí přiměřené dopravní náklady související s opravou movité věci po

škozené škodnou událostí. Pokud není dohodnuto v pojistné smlouvě jinak, hradí se 
tyto náklady vynaložené na dopravu věci jen na území České republiky.

Článek 11: Limity plnění a způsoby zabezpečení
[1] V případě škodné události poskytne pojistitel plnění do limitů podle způsobů za

bezpečení pojištěných věcí v době škodné události, uvedených ve speciálních po
jistných podmínkách pro případ odcizení SPZAB-2014, které jsou nedílnou součástí 
těchto doplňkových pojistných podmínek.

Článek 12: Výklad pojmů
Pro účely pojištění u Direct pojišťovny, a. s„ platí dále uvedený výklad pojmů.
[1 ] Akreditovaná zkušebna je certífikační orgán, který je způsobilý provádět certifikaci 

produktů.
[2] Budova je objekt pevně spojený se zemí, který je uzavřen obvodovými stěnami 

a střešní konstrukcí, které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo věci 
před působením vnějších konstrukcemi vlivů, patří sem i halové objekty. Za budovu 
se nepovažuje „mobilní" zařízení typu stánek, jakékoliv sestavy mobilních buněk, 
přístřešky a nafukovací haly.

[3] Ceniny jsou zejména platné poštovní známky a kolky, dálniční známky, losy, jízden
ky MHD, stravenky, karty CCS apod.

[4] Cennosti jsou zejména:
a) peníze, kterými jsou platné tuzemské bankovky a mince, platné zahraniční ban

kovky v rozsahu směnitelnosti dle kurzovního lístku ČNB;
b) drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předmě

ty z nich vyrobené;
c) šekové a vkladní knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry 

a ceniny.
[5] Data jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních, uchovávané ve 

formě záznamů na nosičích dat.
[6] Cizí věci převzaté jsou movité věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy 

převzal za účelem provedení objednané činnosti nebo služby na těchto věcech.
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[7] Cizí věci užívané jsou movité věci, které pojištěný po právu užívá na základě smlou
vy, nikoli věci převzaté, mimo cenností, věcí zvláštní hodnoty, písemností, vozidel, 
a to i přípojných, s přidělenou registrační značkou, lodí a letadel včetně jejich příslu
šenství.

[8] Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; 
stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného 
znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací 
nebo jiným způsobem.

[9] Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si cizí pojištěné věci činností, při které pa
chatel prokazatelně překonal překážky nebo opatření chránící pojištěnou věc před 
odcizením některým níže uvedeným způsobem:
a) do místa pojištění se dostal tak, že je zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny 

kjejich řádnému otevírání;
b) do místa pojištění se dostal jinak než řádně uzavřenými vstupními dveřmi nebo 

řádně uzavřeným oknem;
c) místo pojištění otevřel klíčem, kterého se zmocnil krádeží vloupáním nebo lou

peží;
d) schránku, jejíž obsah je pojištěn, otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu 

řádnému otevírání, nebo překonal překážku tvořenou specifickými vlastnostmi 
schránky, jako např. velká hmotnost, nadměrné rozměry, obtížná demontáž 
apod.

Překonáním překážky není vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem 
bez stop násilí, případně neprokázaným použitím planžety.

[10] Loupeží se rozumí přivlastnění si cizí pojištěné věci tak, že pachatel použil proti 
pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným, násilí nebo 
pohrůžky bezprostředního násilí.

[11] Místem pojištění se rozumí v pojistné smlouvě uvedená adresa jako místo pojištění 
nebo vymezené území (Evropa, ČR apod.) nebo místo dané parcelním číslem, stave
ništěm apod.

[12] Movité věci jsou veškeré movité věci mimo zásoby, cizí věci převzaté, cizí věci užíva
né, cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, vozidla, a to i přípojná, s přidělenou 
RZ nebo SPZ včetně jejich příslušenství, lodě a letadla včetně jejich příslušenství.

[13] Neoprávněné užívání cizí věci je neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu 
ji užívat.

[14] Nosiče dat jsou paměťová média k ukládání informací strojně zpracovatelných na 
elektronických zařízeních.

[15] Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

[16] Odcizením se rozumí krádež vloupáním nebo loupež.
[17] Opotřebení je přirozený úbytek hodnoty věci stárnutím, provozem apod. s přihléd

nutím k jinému znehodnocení dalšími vlivy ve vztahu k předpokládané životnosti. 
Opotřebení se snižuje pravidelnou údržbou, opravami, rekonstrukcemi, moderniza
cí apod.

[18] Písemnosti jsou zejména písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumen
tace, kartotéky, výkresy, nosiče dat a záznamy na nich.

[19] Podvod je obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel 
uvede někoho v omyl nebo něčího omylu využije.

[20] Pohřešováním věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na 
své vůli možnost disponovat s pojištěnou věcí nebo její částí.

[21 ] Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit 
opravou a po opravě je věc znovu použitelná pro svoje původní určení neboje to 
taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou, přesto je 
věc použitelná pro svoje původní určení.

[22] Přiměřeným nákladem na opravu nebo znovuzřízení věci je cena opravy nebo zno- 
vuzřízení bezprostředně před škodnou událostí v místě pojištění obvyklá, která je 
provedena stejnou technologií s použitím stejných nebo srovnatelných materiálů, 
bez jakýchkoli příplatků za urychlení opravy nebo znovuzřízení pojištěné věci

[23] Schránky jsou veškerá zařízení určená k ukládání a přechovávání chráněných hod
not (trezorové místnosti, trezorové skříně, trezory, trezory do zdi, zásobníky nočních 
trezorů, peněžní schránky bankomatů depozitní skříňky apod.).

[24] Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební 
výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

[25] Stavební součásti jsou předměty a zařízení, které z hlediska stavebního díla umož
ňují jeho funkci a účel, ke kterému byly určeny.Tyto předměty a zařízení musí být se 
stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodno
cení věci. Stavebními součástmi nejsou výrobní zařízení, zařízení a předměty slou
žící k provozování služeb a účelová zařízení a předměty, které s budovou a stavbou 
netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny (všechny věci, které jsou 
samostatnými movitými předměty).

[26] Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo stavbu (nikoli 
právo užívání prostor ve stavbě) oprávněně ve své moci a je oprávněn užívat její 
vlastnosti.

[27] Za vandalismus je považováno úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci. 
Toto pojištění se nevztahuje na jakákoliv skla, zrcadla, neonové trubice (a obdobná 
zařízení) a na vysunuté stříšky nad vstupem nebo výlohou (markýzy). Dále se toto 
pojištění nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv znečiš

těním. Za znečištění se považuje také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, 
malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

[28] Věci na výstavy tvoří zejména předměty na výstavě (prototypy, názorné modely, 
vzorky, střihy apod.).

[29] Věci zaměstnanců jsou movité věci, které se obvykle nosí do práce nebo které se 
nacházejí na místě pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu zaměstnava
tele. Pojištění se však nevztahuje na cennosti a věci zvláštní hodnoty. Z tohoto po
jištění vzniká právo na plnění pouze tehdy, jestliže zaměstnavatel za takovou škodu 
zaměstnanci neodpovídá.

[30] Věci zvláštní hodnoty jsou zejména:
a) věci umělecké hodnoty jako obrazy, plastiky, grafická a sochařská díla, výrob

ky z porcelánu, skla nebo keramiky, ručně vázané koberce, gobelíny apod. Jde 
v každém případě o unikátní díla, jejichž prodejní cenu netvoří pouze výrobní 
náklady, ale i umělecké zpracování a autor díla;

b) věci historické hodnoty, jejichž cena je dána vztahem k historii, historické udá
losti, osobě apod.;

c) starožitnosti, kterými jsou věci zpravidla starší 100 let, mající uměleckou nebo 
řemeslnou hodnotu, případně charakter unikátu;

d) sbírky.
[31] Zásoby jsou skladovaný materiál, skladované zboží, dokončené výrobky, polotova

ry, nedokončená výroba kromě nedokončené stavební výroby. Za zásoby se nepo
važují cizí věci převzaté, cizí věci užívané, cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnos
ti, věci na výstavy, lodě a letadla včetně jejich příslušenství.

[32] Zatajení věci je přivlastnění si pojištěné věci, která se dostala do vlastnictví pachate
le nálezem, omylem nebo jinak bez svolení majitele.

[33] Zbytky (případné zbytky, zbytky nahrazovaných částí apod.) jsou majetkem pojiště
ného a jejich hodnota se vyčíslí na základě tržní ceny.

[34] Zničení věci je změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou, a proto 
věc již není možné používat k původnímu účelu nebo by cena opravy přesáhla sjed
nanou pojistnou částku.

[35] Zpronevěra je neoprávněné přivlastnění si svěřené pojištěné věci
[36] Ztráta věci je stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s pojištěnou 

věcí disponovat.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1.1.2014
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pojišťovna

Speciální pojistné podmínky 

pro případ
odcizení - zabezpečení

mi podmínkami, kde je stanovena obecná úprava pojištění, jakož i těmito doplňko
vými pojistnými podmínkami, kde je uvedena speciální úprava pojištění, Doplňko
vými pojistnými podmínkami pro škodové pojištění pro případ odcizení DPKL 2014 
a pojistnou smlouvou. Škodové pojištění pro případ odcizení - zabezpečení (dále 
jen „pojištění") se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v plat
ném znění (dále jen „občanský zákoník") a dalšími dotčenými právními předpisy.

[2] Pojištění podle těchto speciálních pojistných podmínek stanovuje, že pojištěné věci 
musí být v době škodné události zabezpečeny či uloženy způsobem níže uvede
ným. V případě škodné události se na tento způsob zabezpečení váží limity pojist
ného plnění, které jsou maximální hranicí plnění pojistitele.
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Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru
Oddíl 1. Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění pro pojištěné 

věci s vyloučením cenností
[1 ] Pro předepsaný způsob zabezpečení„A - H" uzamčeného prostoru ve zděném nebo 

betonovém provedení platí limity pojistného plnění 1.
[2] Pro uzamčený prostor v jiném provedení (např. Stánky, kiosky, lehké stavby všeho 

druhu) platí limity pojistného plnění II.

5
5

Článek 5: 6

Článek 1: Úvodní ustanovení
[1 ] Škodové pojištění pro případ odcizení - zabezpečení se řídí Všeobecnými pojistný-

I. do 20 000 Kč II. do 20 000 Kč

• musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 
manipulovat z venkovní strany;

• rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;
okna

• např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipu
lovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží;

a) dveře
• všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dózickým;
• musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů;
b) dvoukřídlé vstupní dveře
• musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí);
■ obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečena proti vyháčkování (např. zajištění západek pevného křídla šrou

by, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.);

ostatní vstupy 
a technické otvory

dveře a zámky

• dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámů anebo musí být opatřena zábranami proti vysazení;

I. do 50 000 Kč II. do 30 000 KčB

• musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 
manipulovat z venkovní strany;

• rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;

• např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cnf musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipu
lovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží;

a) dveře
• všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dózickým;
• musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů;
b) dvoukřídlé vstupní dveře
• musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí);
• obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečena proti vyháčkování (např. zajištění západek pevného křídla šrou

by, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.);
• dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámů anebo musí být opatřena zábranami proti vysazení;

okna

ostatní vstupy 
a technické otvory

dveře a zámky

I. do 200 000 Kč II. do 50 000 Kč

• musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 
manipulovat z venkovní strany;

• rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;

• např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipu
lovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží;

a) dveře
■ všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dózickým;
■ musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů;
b) dvoukřídlé vstupní dveře
• musí mít jedno křídlo pevně zajištěno proti otevření (např. instalace kovových zástrčí);
• obě křídla musí mít stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé a musí být zabezpečena proti vyháčkování (např. zajištění západek pevného křídla šrou

by, nebo zajištění šroubem zapuštěným napevno do podlahy, nebo kovovou vzpěrou ve zdi apod.);
• dveřní křídla musí být zapuštěna do dveřních rámů anebo musí být opatřena zábranami proti vysazení;

okna

ostatní vstupy 
a technické otvory

dveře a zámky
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Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení - zabezpečení

I. do 500 000 Kč II. do 100 000 KčE
• musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 
manipulovat z venkovní strany;

• rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;
Pro případ, kdy jsou:
• všechna okna o velikosti větší než 300 cm2
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

okna

• např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipu
lovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží;

Pro případ, kdy jsou:
• všechna okna o velikosti větší než 300 cm2
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

ostatní vstupy 
a technické otvory

• všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy nebo z plného masivu tloušťky min. 40 mm. Musí být 
zabezpečeny proti vysazení ze závěsů;

• všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem, a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou vlož
kou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením;

Pro případ, kdy jsou:
• prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm2
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík 
budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

• uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením na zvukové a světelné 
signalizační zařízeni umístěné vně uzamčeného prostoru;

• EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečeni podle ČSN 50 131 1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie 
podle ČSN 334590;

dveře a zámky

zabezpečení 
celého prostoru

0 I. do 2 000 000 Kč

• musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 
manipulovat z venkovní strany;

• rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;
Pro případ, kdy jsou:
• všechna okna o velikosti větší než 300 cm2
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

okna

• např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipu
lovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží;

Pro případ, kdy jsou:
• stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nejsou určeny k pohybu (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než 300 cm2;
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
•funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

ostatní vstupy 
a technické otvory
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0 I. do 2 000 000 Kč

• všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 
0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12 x 20 cm;

• všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou 
vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením;

• zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení;
Pro případ, kdy jsou:
• prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm2
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík 
budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

• uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením na zvukové a světelné 
signalizační zařízeni umístěné vně uzamčeného prostoru;

• EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečeni podle ČSN 50 131 1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie 
podle ČSN 334590;

dveře a zámky

zabezpečení 
celého prostoru

I. do 5 000 000 Kč

• musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 
manipulovat z venkovní strany;

• rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;
Pro případ, kdy jsou:
• všechna okna o velikosti větší než 300 cm2
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

• např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipu
lovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží;

Pro případ, kdy jsou:
• stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nejsou určeny k pohybu (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než 
300 cm2;

•a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., 

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo 
■ funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

okna

ostatní vstupy 
a technické otvory

• všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 0,7 
mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12 x 20 cm, a dále;

• všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou 
vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením;

• zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení;
• uzamykatelné ve třech bodech;
Pro případ, kdy jsou:
• prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm2 a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno 
přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod., platí 
povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:

• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
■ bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru

dveře 
a zámky

• uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střeženi s napojením na PCO nebo do místa fyzické 
ostrahy tvořené alespoň jednou osobou se stanovištěm v místě pojištěni a vybavenou telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci;

•EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečeni podle ČSN 50 131 1; EZS instalovaná do 31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 
3. kategorie podle ČSN 334590;

• místo pojištění musí být vybaveno v době škodné události funkčním tísňovým hlásičem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo k osobě, která 
v případě poplachu urychleně přivolá pomoc.Tísňový hlásič musí být funkční i při vypnuté EZS;

zabezpečení 
celého prostoru
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Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení - zabezpečení

I. do 10000000 Kč

• musí být zevnitř řádně uzavřena a jsou-li otevíratelná i zvenčí, musí být navíc i řádně uzamčena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze 
manipulovat z venkovní strany;

• rámy oken musí být pevně ukotveny ve zdivu;
Pro případ, kdy jsou:
■ všechna okna o velikosti větší než 300 cm2
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěna níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.;

Platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
•funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

okna

• např. světlíky, větrací šachty apod. s plochou více než 300 cm2 musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipu
lovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží.

Pro případ, kdy jsou:
• stavební a technické otvory v konstrukci stavby, které neslouží vstupu a nejsou určeny k pohybu (např. světlíky, větrací šachty apod.) s plochou větší než 300 cm2
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

Platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

• všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 
0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12 x 20 cm, a dále;

• všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou 
vložkou nebo uzamčeny jiným bezpečnostním uzamykacím zařízením;

• zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení;
• uzamykatelné ve třech bodech;
Pro případ, kdy jsou:
• prosklené dveře s plochou skla větší než 300 cm2
• a zároveň, které jsou svou spodní hranou umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí (např. požární 
žebřík budovy, terasa); za přístupovou trasu není považován hromosvod, svod dešťové vody apod.,

platí povinnost zabezpečení následujícími zabezpečovacími prvky:
• funkční mříží, nebo
• funkční roletou, nebo
• funkční okenicí, nebo
• bezpečnostním vrstveným sklem, nebo
• bezpečnostní fólií, nebo
• funkční EZS, EZS musí splňovat kritéria zabezpečení celého prostoru;

• uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době škodné události do stavu střežení s napojením do místa fyzické ostrahy 
tvořené alespoň dvěma osobami se stanovištěm v místě pojištění a vybavené telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci. Fyzická 
ostraha musí být ozbrojena krátkou palnou zbraní nebo doprovázena služebním psem;

• EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení podle Č5N 50 131-1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kate
gorie podle ČSN 334590;

• místo pojištění musí být vybaveno v době škodné události funkčním tísňovým hlásičem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo k osobě, 
která v případě poplachu urychleně přivolá pomoc.Tísňový hlásič musí být funkční i při vypnuté EZS;

ostatní vstupy 
a technické otvory

dveře 
a zámky

zabezpečení 
celého prostoru

I. nad 10 000 000 Kč

podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.

[1] Bezpečnostní třída trezoru (BT) stanovená podle ČSN EN 1143-1.
[2] Všechny trezory o nižší hmotnosti než 500 kg musí být připevněny ke stěně nebo 

podlaze způsobem, znemožňujícím jejich odnesení bez otevření trezoru.
[3] Klíče od trezoru nesmí být v mimopracovní době uloženy v místě pojištění a nesmí 

k nim mít přístup fyzická ostraha.
[4] Schránky hracích a obdobných automatů nejsou považovány za pevné schránky. 

Za škodnou událost na peněžní hotovosti v těchto automatech poskytne pojistitel 
plnění do výše maximálně 3 000 Kč pro jeden automat.

[5] Odchylný způsob zabezpečení a vyšší pojistné částky stanovuje pojistitel v pojistné 
smlouvě.

Oddíl 2. Cennosti
Pro cenností uložené v uzamčeném trezoru nebo pevné schránce, umístěné v uzamče
ném prostoru zděného nebo betonového provedeni platí limity pojistného plnění uve
dené v tabulce.
Pro uzamčený prostor v jiném provedeni, vyžaduje pojistitel zvýšenou bezpečnostní tří
du trezoru (BT) o jeden stupeň.

Limity pojistného plnění (v tis. Kč) v závislosti na zabezpečení místa pojištění proti 
vloupání:

Zabezpečeni místa pojištění způsobem dle kapitoly I.
Uložení cenností

FA B C D E G
Oddíl 3. Věci zvláštní hodnoty
[1 ] Pro věci zvláštní hodnoty uložené v uzamčeném prostoru zděného nebo betonové

ho provedení, platí níže uvedené limity pojistného plnění.
[2] Limity pojistného plnění při zabezpečení místa pojištění způsobem dle kapitoly I.

D - do 50 000 Kč
E - do 300 000 Kč 
F - do 1 000 000 Kč 
G - do 4 000 000 Kč

[3] Podmínky pojištění v uzamčeném prostoru jiného provedení nebo vyšší pojistné 
částky stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.

pevná schránka 150 5 8 10 15 15

trezor BT O nebo
nezjištěná
konstrukce

50 200 5000 20 30 80

trezor BT I - velmi 
lehký 150 300 450 9000 30 80

trezor BT II - lehký 50 200 400 800 2 0000 100

trezor BT III-střední 0 100 300 500 800 2 000 5 000

trezor BT IV - těžký 0 200 500 900 1 500 5 000 10 000
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Oddíl 4. Věci na výstavách
[1 ] Pro věci na výstavách uložených v uzamčeném prostoru zděného nebo betonového 

provedení, platí níže uvedené limity pojistného plnění.
[2] Limity pojistného plnění při zabezpečení místa pojištění způsobem dle článku 2.

D - do 500 000 Kč
E - do 1 000 000 Kč

[3] Podmínky pojištění v uzamčeném prostoru jiného provedení nebo vyšší pojistné 
částky stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.

[4] V souladu s ustanovením článku 2, bod 2, písm. a) DPKL-2014 se pojištění vztahuje 
i na případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení pojištěné věci (vandalis
mus) zjištěným i nezjištěným pachatelem. Pojistitel poskytne plnění do výše 30 % ze 
sjednané pojistné částky, maximálně však 300 000 Kč.

[5] Odchylně od článku 6, bodu 1, písm. b) DPKL-2014 se pojištění vztahuje i na po
hřešování věci bez naplnění skutkové podstaty krádeže vloupáním (dále jen pros

tou krádeží). Pojistitel však poskytne plnění pouze v případě, že pojištěné věci byly 
v době odcizení ve vizuálním či jiném zprostředkovaném kontaktu s pojistníkem 
nebo jinou, pojistníkem smluvně vázanou, fyzickou ostrahou přítomnou na místě 
pojištění. Došlo-li ke škodě na pojištěných věcech dle ustanovení tohoto bodu, po
skytne pojistitel plnění pouze do výše 10 % ze sjednané pojistné částky, maximálně 
však 100 000 Kč.

Článek 3: Krádež vloupáním z uzamčeného oploceného prostranství 
Platí pro pojištěné věci s vyloučením cenností a věcí zvláštní hodnoty.
Pro předepsaný způsob zabezpečení,,! - N" oploceného prostranství platí uvedené limity 
pojistného plnění.
Platí pouze pro věci, jež pro svou rozměrnost nebo hmotnost nelze ukládat do uzavřené
ho prostoru, např. stavební materiály.
Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

oplocení • předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm;
I. • uzamčena dózickým zámkem nebo dvěma visacími zámky s tloušťkou třmenu min. průměru 8 mm; prvky, jež oko zámku spojuje 

a uzamyká ksobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku; minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti 
vysazení z pantů;

I
do 50 000 Kč vrata

• předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm 
a v horní části opatřeným nadstavbou z ostnatého drátu o výšce min. 40 cm;

• vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;
oplocení

I.
J

do 300 000 Kč • uzamčena dózickým zámkem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm; prvky, 
jež oko zámku spojuje a uzamyká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku;

• minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;
vrata

• předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm 
a v horní části opatřeným nadstavbou z ostnatého drátu o výšce min. 40 cm;

• vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;
oplocení

• uzamčena dózickým zámkem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm; prvky, 
jež oko zámku spojuje a uzamyká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku;

• minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;

I.
K

do 1 000 000 Kč vrata

• musí být v mimopracovní době střeženo minimálně jednočlennou kvalifikovanou funkční ostrahou vybavenou mobilním telefonem 
nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci; ____ _______ ____________

místo pojištění

• předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm 
a v horní části opatřeným nadstavbou z ostnatého drátu o výšce min. 40 cm;

• vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;
oplocení

• uzamčena dózickým zámkem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm; prvky, 
jež oko zámku spojuje a uzamyká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku;

• minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;

I.
L

do 2 000 000 Kč vrata

• musí být v mimopracovní době střeženo minimálně jednočlennou kvalifikovanou funkční ostrahou vybavenou mobilním telefonem 
nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci;

místo pojištění

• předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm 
a v horní části opatřeným nadstavbou z ostnatého drátu o výšce min. 40 cm;

• vzdálenost mezi jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm;_________________ ___ _____ ________
oplocení

• uzamčena dózickým zámkem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm; prvky, 
jež oko zámku spojuje a uzamyká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku;

• minimálně stejně vysoká jako oplocení a musí být zajištěna proti vysazení z pantů;
I. vrata

M do 3 000 000 Kč

• musí být v mimopracovní době střeženo dvoučlennou kvalifikovanou funkční ostrahou ozbrojenou krátkou palnou zbraní nebo dopro
vázenou služebním psem a dále vybavenou mobilním telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci;

• celý oplocený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS a v době škodné události ve stavu střežení s napojením do místa 
fyzické ostrahy;

místo pojištění

I. nad
3 000 000 Kč

• podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojistné smlouvě.N

Článek 4: Loupežné přepadení
Oddíl 1. Loupežné přepadení při přepravě cenností
Pro loupežné přepadení při přepravě cenností platí limity pojistného plnění podle způ
sobu zabezpečení„0 - U".
Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

Oddíl 2. Loupežné přepadení při přepravě movitých věcí s vyloučením zásob, zbo
ží a cenností
Pro loupežné přepadení při přepravě movitých věcí platí limity pojistného plnění podle 
způsobu zabezpečení,,)/-W".

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

V do 200 000 Kč přeprava jednou pověřenou osobou;
přeprava jednou pověřenou osobou;
uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku;

do 50000 KčO

podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojist
né smlouvě.

přeprava jednou pověřenou osobou vybavenou zákonným 
do 200 000 Kč obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem apod.);

uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku;

W nad 200 000 Kč
P

Oddíl 3. Loupežné přepadení v místě pojištění
Pro pojištěné věci (vč. věcí zvláštní hodnoty) s vyloučením cenností není stanoven zvlášt
ní limit pojistného plnění.
Pro cennosti uložené v uzamčených trezorech nebo pevných schránkách (popř. ve schrán
kách hracích a obdobných automatů) platí stejné limity plnění jako pro krádež vloupáním. 
Limity jsou uvedeny v článku 2, oddíl 2 těchto speciální pojistných podmínek.
Pro cennosti uložené mimo uvedené uzamčené trezory a pevné schránky platí limity 
pojistného plnění podle způsobu zabezpečení" X - Y".

přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými zákonný- 
do 500000 Kč mi obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem apod.); 

uloženy v pevné řádně uzavřené kabele nebo kufříku;
R

přeprava dvěma pověřenými osobami v uzavřeném osobním 
automobilu vybavenými zákonným obranným prostředkem 
(el. paralyzérem, sprejem apod.); 
uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku;

S do 1 000 000 Kč

přeprava v uzavřeném osobním automobilu dvěma pověře
nými osobami (mimo řidiče), z nichž alespoň jedna musí být 
ozbrojena krátkou palnou zbraní; 
uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku;

T do 2 000 000 Kč
Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

X do 50 000 Kč cennosti uložené v uzavřené kontrolní či registrační pokladně;
podmínky pojištění a zabezpečení stanovuje pojistitel v pojist
né smlouvě.

U nad 2 000 000 Kč Y do 20 000 Kč cennosti uložené jinak.
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Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení - zabezpečení

Článek 5: Výklad pojmů
[1] Bezpečnostní fólie je taková folie, která splňuje minimálně následující kritéria:

• minimální tloušťka fólie je minimálně 300 mikrometrů a fólie instalována na skle 
minimální tloušťky 3 mm, a zároveň

•je nainstalována z vnitřní strany skla takovým způsobem, že zasahuje až do jeho 
okrajů, a zároveň

•je nainstalována odbornou firmou, která má k této činnosti oprávnění, a zároveň
• kategorie fólie je minimálně P2 dle ČSN EN 356.

[2] Bezpečnostní kufřík - speciálně určený pro přepravu peněz a cenností, vybavený 
zvukovým, kouřovým, paralyzujícím nebo obdobným zařízením, které se uvede 
v činnost při násilné manipulaci.

[3] Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí komplet tvořený bezpečnost
ním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním ko
váním, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 
3 (především chrání cylindrickou vložku před vyhmatáním, rozlomením, vytržením 
a odvrtáním, nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří).

[4] Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné nor
my minimálně v bezpečnostní třídě 3. (především chrání cylindrickou vložku před 
rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří).

[5] Bezpečnostními dveřmi se rozumí dveře, které splňují požadavky příslušné normy 
minimálně v bezpečnostní třídě 3.Tyto dveře jsou zpravidla profesionálně vyrobeny 
nebo upraveny tak, že jsou opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Mají 
odpovídající pevnost, např. zesílení výztuhou dveřního křídla nebo křídel, plechem 
nebo mříží zesíleny závěsy se zábranami proti vysazení a vyražení, případně jsou 
opatřeny vícebodovým rozvorovým zámkem.

[6] Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky 
příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3, nebo takový bezpečnostní vi
sací zámek, který je především odolný proti vyhmatání a je opatřen třmenem HAR
DENED o průměru min. 8 mm. Oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít 
mechanickou odolnost odpovídající odolnosti třmenu visacího zámku a nesmějí 
být z venkovní strany demontovatelná.

[7] Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci podle výše citovaných 
norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou 
vložkou, přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího sys
tému, bezpečnostní dveřní oboustranné závory, tříbodového rozvorového zámku, 
okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního 
zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním or
gánem k certifikaci výrobků nebo posouzením příslušného soudního znalce nebo 
v případě zasklení také osvědčením vydaným do 31.12.2001. Montáž musí být pro
vedena podle pokynů výrobce.

[8] Cylindrická vložka je mechanismus, který je oddělitelný od příslušného zámku 
a je ovládán klíčem. Pokud je instalován v samostatném zámku bez kování, musí 
mít počínaje způsobem zabezpečení D, osvědčení podle ČSN ENV1303 minimálně 
4. bezpečnostní třídy.

[9] Funkční EZS - elektronická zabezpečovací signalizace instalovaná odbornou firmou 
mající ze zákona k této činnosti koncesi garantující pravidelnou údržbu a revize. EZS 
musí splňovat kritéria požadovaného stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 
s doporučením certifikátu shody s platnými směrnicemi České asociace pojišťoven 
(ČAP). Rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě regis
trovaly osobu, která jakýmkoliv způsobem vnikla do zabezpečeného prostoru nebo 
jej narušila. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotné EZS musí 
být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.

[10] Funkční mříž je zhotovena z ocelových profilů o průřezu min. 2 cm a vzdálenosti 
jednotlivých profilů ne větší než 12 cm. Každý paprsek mříže musí být pevně ukot
ven s podkladem a okolními prvky způsobem zabraňujícím jejich vyhnutí. Mříž 
musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. Pruty mříže musí být vzájem
ně spojeny nerozebíratelným způsobem (např. svařeny nebo snýtovány). Mříž lze 
z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci např. kladiva, sekáč
ku, pilky na železo, rozbrušovačky apod.).

[11] Funkční roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy mini
málně v bezpečnostní třídě 2 nebo taková roleta, kterou lze z venkovní strany de
montovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, rozbrušovačkou apod.)

[12] Jiné uzamykací zařízení - mající osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bez
pečnostní třídy.

[13] Krátkou palnou zbraní se rozumí pistole a revolvery.
[14] Křídlový uzávěr se skládá z jedné nebo více lamel, které se mohou natáčet nebo 

skládat nebo posouvat při otevření a zavření. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN 
ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy.

[15] Kvalifikovanou funkční ostrahou se rozumí ostraha, která musí:
- být fyzicky zdatná, zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená;
- být starší 18 let a mladší 60 let;
- být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stá

lém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy apod.);
- být vybaven spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví 

členové ostrahy ve spojení; dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací 
technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc 
v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;

- provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budovy;
- provádět pochůzky podle knihy pochůzek nejméně však 1x za 60 minut;
- být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontro

lovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.
[16] Mechanické zábrany představují stavební opatření, která staví neoprávněné oso

bě do cesty mechanické překážky, které lze odstranit pouze násilím (ocelové mříže 
pevné nebo stahovací, bezpečnostní rolety, bezpečnostní zámky, fólie apod.).

[17] Oplocení je funkční mechanická bariéra předepsané výšky.
[18] PCO - trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace tý

kající se jednoho nebo více systémů EZS a jehož součástí je zásahová skupina s do- 
jezdem nejdéle do 15 minut, pokud v pojistné smlouvě není ujednáno jinak.

[19] Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, kov apod.) 
a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, 
hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce minimálně 40 mm (rám 
-jehličnaté řezivo, výplň - papírová voština neztužená, plášť-dřevovláknitá deska 
tvrdá, lisovaná tloušťky 5 mm).

[20] Roletový uzávěr se skládá z pohyblivých, vzájemně propojených lamel navíjených 
na válec. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnost
ní třídy.

[21] Sklo odolné proti proražení - podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě 
odolnosti P2A.

[22] Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí ab
solvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

[23] Tísňový hlásič - spínač (funkčně nezávislý na aktivaci EZS), kterým lze v případě 
ohrožení přivolat pomoc.

[24] Trezor je speciální úschovná schránka, jejíž odolnost proti vloupání je vyjádřena 
bezpečnostní třídou (dále jen BT) určenou certifikátem shody - certifikace prove
dena na základě zkoušek provedených státem akreditovanou laboratoří, a to dle 
normy ČSN EN 1143 -1 a norem souvisejících. Za trezor se nepovažuje protipožární 
skříň. Ukotvení nebo zazdění trezoru musí být provedeno dle návodu k montáži 
nebo dle aktuálně platných československých norem.
Trezory s hmotností do 100 kg musí být pevně ukotveny do podlahy nebo zabu
dovány (zazděny, zabetonovány apod.) do zdivá nebo připevněny k těžkému kusu 
nábytku takovým způsobem, že je lze odnést až po jejich otevření, popř. vybourání 
ze zdi nebo podlahy.
Pro všechny trezory platí, že musí být řádně uzavřeny a uzamčeny a klíče od nich, 
popř. kódové kombinace heslových zámků, nesmí být volně uloženy (např. uscho
vány v pracovním stole nebo ve skříni), v místě pojištění, ve kterém se nachází tre
zor.

[25] Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně ohraničený prostor, který po
jištěný po právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní 
dveře, řádně uzavřena zevnitř všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny 
ostatní zvenku přístupné otvory. Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo 
balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený 
prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru 
zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, matico
vý klíč apod.
Stěny, strop a podlaha
• stěny tvořené z cihel musí mít minimální tloušťku 15 cm;
• stěny tvořené betonovými nebo železobetonovými konstrukcemi musí mít mini
mální tloušťku 7,5 cm;

• stěny tvořené z jiných, z hlediska zabezpečení, ekvivalentních materiálů;
• strop a podlaha musí vykazovat minimálně stejnou odolnost proti násilnému vnik
nutí jako stěny.

Seznam citovaných norem:
ČSN EN 1143-1
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti 
proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory 
ČSN ENV 1627
Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace 
ČSN ENV 1303
Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkoušení 
ČSN EN 356
Sklo ve stavebnictví - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku
ČSN EN 50131-1
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky 
ČSN 334590
Zařízení elektrické zabezpečovaní signalizace

Tyto speciální pojistné podmínky jsou nedílnou součástí doplňkových pojistných pod
mínek DPKL-2014 a nabývají účinnosti dnem: 1.1.2014
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nahradit škodu či újmu způsobenou vadou výrobku dodaného pojištěným a řídí 
se článkem 4 těchto doplňkových pojistných podmínek.
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Článek 3: Pojistná událost
[1] Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě 

nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se 
kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle po
jistných nebezpečí uvedených v článku 2 těchto doplňkových pojistných podmí
nek.
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Článek 4: Pojištění odpovědnosti za výrobek
[1] Z pojištění odpovědnosti za výrobek má pojištěný právo, aby v případě pojist

né události za něho pojistitel nahradil škodu či újmu způsobenou jinému vad
ným výrobkem, jestliže za takovou škodu či újmu pojištěný na základě právního 
předpisu odpovídá. Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou výhradně jeho výrobkem, který pojištěný uvedl do oběhu v době 
v pojistné smlouvě vymezené.

[2] Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojiš
těného nahradit za pojištěného škodu či újmu vzniklou jeho vadným výrobkem 
jiné osobě úrazem, nemocí nebo smrtí této osoby; poškozením, zničením, nebo 
pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpo
kladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že ke škodní události došlo vadným 
výrobkem v době trvání pojištění, v souvislosti s činností uvedenou v pojistné 
smlouvě nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území vymezeném v po
jistné smlouvě.

[3] Na povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem, který byl 
uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy, se vztahuje pojištění 
jen tehdy, bylo-li tak ve smlouvě ujednáno.
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Článek 1: Úvodní ustanovení
[1] Škodové pojištění odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 

(VPP), kde je stanovena obecná úprava pojištění, jakož i těmito doplňkovými 
pojistnými podmínkami, kde je uvedena speciální úprava pojištění a pojistnou 
smlouvou. Škodové pojištění odpovědnosti (dále jen„pojištění") se dále řídí záko
nem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník") a dalšími dotčenými právními předpisy.

Článek 2: Pojistná nebezpečí
[1] Z pojištění odpovědnosti má fyzická nebo právnická osoba (dále jen pojištěný) 

právo, aby v případě pojistné události za ni pojistitel nahradil škodu či újmu 
vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, blíže urče
ným v pojistné smlouvě, jestliže za takovou škodu či újmu pojištěný na základě 
právního předpisu odpovídá.

[2] Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojiš
těného nahradit:
- újmu vzniklou jiné osobě úrazem, nemocí nebo smrtí této osoby;
- škodu vzniklou poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má 

tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání;
- škodu vzniklou poškozením, usmrcením nebo pohřešováním zvířete, kterou 

má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že k úrazu, nemoci, smrti, 
poškození, zničení nebo pohřešování věci (dále jen škodní událost) došlo v době 
trvání pojištění, v souvislosti s činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo vztahy 
z této činnosti vyplývajícími a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

[3] Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou jinému 
jinak než úrazem, nemocí a smrtí této osoby, poškozením, zničením nebo po
hřešováním věci, pokud má původ ve škodě či újmě způsobené úrazem, nemocí 
a smrtí této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (dále jen ná
sledná finanční škoda či újma). Nevztahuje se však na dotčení práva na ochranu 
osobnosti nebo právní osobnosti právnické osoby.

[4] Pojištění se vztahuje i na regresy zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenské
ho pojištění vůči třetím osobám.

[5] Pojištění se vztahuje i na škody způsobené na věcech zaměstnanců.
[6] Pojištění se vztahuje i na škody na věcech vnesených nebo odložených na místě 

ktomu určeném.
[7] Bylo-li však v pojistné smlouvě ujednáno, je pojistnou událostí vznik povinnosti 

pojištěného nahradit škodu či újmu jinému podle tohoto článku bodu 1, jestliže:
- škodní událost nastala v době trvání pojištění;
- nárok na náhradu škody či újmy byl poprvé písemně uplatněn vůči pojištěné

mu v době trvání pojištění a pojištěný za škodu či újmu odpovídá v důsledku 
svého jednání nebo vztahu z doby stanovené v pojistné smlouvě;

- pojištěný uplatní nárok na plnění podle článku 7, bodu 1, písm. a) těchto do
plňkových pojistných podmínek, nejdéle do 5 pracovních dní po skončení 
pojištění.

[8] Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, pak se pojištění vztahuje také na povinnost

Článek 5: Územní platnost pojištění
[1] Územní platnost pojištěníse řídí článkem 19VPP.

Článek 6: Výluky z pojištění
[1] Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách

se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
a) převzatou nad rámec stanovený právním předpisem nebo převzatou ve 

smlouvě;
b) způsobenou nesplněním povinnosti odvrátit škodu či újmu a zamezit zvětše

ní už vzniklé škody či újmy;
c) způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí, průmyslovým odstře

lem a v důsledku poddolování;
d) způsobenou na porostech, rostlinách, stromech, zahradních, polních a les

ních kulturách, pasoucím se hospodářským zvířetem nebo zvěří;
e) způsobenou formaldehydem, azbestem, umělým minerálním vláknem nebo 

toxickou plísní;
f) vzniklou v důsledku pozvolného vnikání vlhka a kapalin všeho druhu, půso

bením plynů, par, vlhkosti nebo srážek; odkapáváním nebo únikem kapalin 
z nádob nebo nádrží;

g) na věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně;
h) způsobenou i z nedbalosti zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby 

lidí, zvířat nebo rostlin;
i) způsobenou znečištěním životního prostředí, pokud škodu či újmu nezpůso

bila náhlá nahodilá porucha ochranného zařízení;
j) způsobenou v důsledku selhání, špatného fungování a nedostatků jakého

koliv počítačového systému, sítě nebo dalších podobných zařízení a systémů 
určených ke zpracování, ukládání nebo získávání informací;

k) která se projevuje genetickými změnami organismu;
l) způsobenou elektromagnetickým nebo magnetickým polem;
m) prodlením se splněním smluvní povinnosti;
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n) vzniklou vykonáváním profesionální sportovní činnosti;
o) vzniklou přerušením, omezením nebo nesplněním dodavatelských podmí

nek při dodávkách elektřiny, tepla, plynu a vody;
p) způsobenou v souvislosti s manipulací se střelivem nebo výbušninami;
q) vzniklou na věci dodané pojištěným nebo na které pojištěný vykonával ob

jednanou činnost, pokud škoda či újma vznikla proto, že dodaná věc byla 
vadná nebo objednaná činnost byla vadně provedena;

r) osobám blízkým a osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti;
s) svým společníkům a osobám jim blízkým;
t) nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak, než při 

ublížení na zdraví nebo usmrcením;
u) nemajetkovou újmu způsobenou protiprávním činem, zejména porušením 

z hrubé nedbalosti důležité právní povinnosti nebo způsobenou úmyslně 
z touhy ničit, ublížit nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky osobě, která 
újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Tato 
výluka se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení, jedná-li se o náhradu za bolest nebo ztížení společenského 
uplatnění, případně o náhradu poskytnutou osobám blízkým poškozenému, 
který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví.

[2] Pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za:
a) uložené nebo uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represiv

ní, exemplární nebo preventivní charakter;
b) platby v souvislosti s odpovědností za vady;
c) jakoukoli náhradu škody či újmy přisouzenou soudem Spojených států ame

rických nebo Kanady nebo Austrálie nebo Nového Zélandu nebo v případě 
jakékoli náhrady škody či újmy přisouzené na základě jurisdikce Spojených 
států amerických nebo Kanady nebo Austrálie nebo Nového Zélandu.

[3] Pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak, pojištění se nevztahuje na po
vinnost nahradit škodu či újmu:
a) vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povin

nost sjednat pojištění odpovědnosti nebo stanoví, že pojištění vznikne bez 
uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností;

b) vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohře
šováním věci (čistá finanční škoda či újma);

c) na věci, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (cizí 
věci převzaté);

d) na věci, které pojištěný užívá na základě smlouvy (cizí věci užívané);
e) vzniklou z přepravní, zasilatelské, nebo jiné obdobné smlouvy;
f) vzniklou při profesionální sportovní činnosti a aktivním účastníkům organi

zované sportovní soutěže;
g) způsobenou třetí osobou poškozením, zničením nebo odcizením věci ve 

střeženém objektu při výkonu strážní služby;
h) způsobenou stavebně-montážní činností;
i) vyplývající z vlastnictví, držby nebo pronájmu staveb;
j) způsobenou v souvislosti s manipulací se stlačenými plyny, nebezpečnými 

chemickými látkami nebo nebezpečnými odpady;
k) způsobenou jiné osobě v souvislosti:

- se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku škody na chráněných hodno
tách,

- s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně;
l) způsobenou vlastnictvím nebo provozováním skládek nebo úložišť odpadů 

včetně likvidace odpadů;
m) podnikatelskému subjektu (např. obchodní společnosti, družstva, školy), ve 

kterém má pojištěný nebo osoby jemu blízké většinovou majetkovou účast;
n) dotčení práva na ochranu osobnosti nebo právní osobnosti právnické osoby.

[4] Dále se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu způsobe
nou výrobkem:
a) který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky 

nebo způsobem stanoveným právním předpisem;
b) který pojištěný získal za podmínek, které mu brání uplatnit právo na náhra

du škody či újmy vůči jinému odpovědnému subjektu v souladu s právními 
předpisy;

c) který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje uváděných funkč
ních parametrů;

d) který pojištěný na žádost poškozeného změnil nebo instaloval do jiných 
podmínek, než pro které je určen;

e) který je součástí vzdušného dopravního prostředku;
f) jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla neboztěchto látekzíska- 

né deriváty nebo biosyntetické výrobky.
[5] Pojistitel neposkytne plnění za:

a) škodu na vadném výrobku;
b) vrácení plateb získaných za výrobek;
c) náklady na stažení výrobku z trhu;
d) škodu či újmu způsobenou tabákem nebo tabákovým výrobkem.

[6] Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojistitel neposkytne plnění za:
a) náklady vzniklé při kontrole nebo opravě výrobku;
b) škodu či újmu způsobenou smísením nebo spojením vadného výrobku s ji

nou věcí a škodu či újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním 
vadného výrobku, s výjimkou škody či újmy způsobené konečnému uživateli 
vlastnostmi takto vzniklé věci;

c) náklady na provedení výměny vadného výrobku za bezvadný vč. montáže, 
demontáže a přepravy;

d) škody či újmy vzniklé vadou věci, která byla vyrobena nebo zpracována po
mocí vadného stroje dodaného, udržovaného nebo provozovaného pojiště
ným, s výjimkou škody či újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi 
výrobku takto vzniklého.

[7] V pojistné smlouvě lze sjednat i jiné výluky než výše uvedené.

Článek 7: Povinnosti pojistníka, pojištěného
[1] Kromě povinností stanovených právními předpisy a povinností uvedených ve 

všeobecných pojistných podmínkách je pojištěný dále povinen:
a) písemně oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil právo na náhradu škody či 

újmy ze škodní události, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, zmocnit 
pojistitele, aby za něho škodní událost projednal a dále postupovat podle 
pokynů pojistitele;

b) písemně bez zbytečného odkladu oznámit, že poškozený uplatnil právo na 
náhradu škody či újmy u soudu nebo jiného příslušného orgánu;

c) v řízení o náhradě škody či újmy postupovat v souladu s pokyny pojistitele, 
zejména se dohodnout s pojistitelem na tom, kdo bude pojištěného zastu
povat;

d) proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady škody či újmy, 
podat včas opravný prostředek, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn 
od pojistitele;

e) jsou-li podkladem pro výpočet pojistného příjmy nebo část příjmů pojiš
těného, je pojištěný povinen umožnit pojistiteli prostudovat účetní knihy 
a roční uzávěrky;

f) dodržovat rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznost tak, jak uklá
dají obecně platné právní předpisy (např. zákon o účetnictví).

[2] Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedenou v bodě 1 tohoto článku 
a toto porušení mělo podstatný vliv na vznikškodní události nebo na výši plnění 
pojistitele nebo tímto porušením došlo ke ztížení zjištění právního důvodu plně
ní, rozsahu nebo výše škody či újmy, má pojistitel vůči němu právo na náhradu 
škody až do výše poskytnutého plnění. Porušil-li pojištěný povinnosti uvedené 
v bodě 1 pod písmeny a) a d) tohoto článku, je pojistitel oprávněn plnění ze 
smlouvy neposkytnout.

[3] Dále je pojištěný povinen na základě písemného upozornění pojistitele odstra
nit zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činností. Pokud tak ve stanovené při
měřené lhůtě neučiní a nastane škodní událost, která má původ v této zvlášť 
rizikové okolnosti, je pojistitel oprávněn plnění ze smlouvy neposkytnout.

Článek 8: Plnění pojistitele
[1] Plnění z jedné pojistné události je omezeno limitem plnění, sjednaným v pojist

né smlouvě. V případě, že limit plnění není v pojistné smlouvě sjednán, ujednává 
se tento ve výši 1 000 000 Kč.To platí i pro hromadnou pojistnou událost. U ško
dy na věci je plnění poskytováno v časové ceně.

[2] Plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného 
roku a plnění poskytovaná podle článku 9, bodu 1 těchto doplňkových pojist
ných podmínek nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plnění stanoveného ve 
smyslu bodu 1 tohoto článku. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, nesmí pře
sáhnout limit plnění sjednaný v pojistné smlouvě, není-li sjednáno jinak.

[3] Jestliže pojistitel plnil za škodu či újmu způsobenou zaviněným porušením pra
covních povinností v pracovněprávních vztazích a povinnosti členů družstev 
apod., je pojištěný povinen uhradit mu z vyplaceného plnění částku odpovída
jící tomu, jaký vliv mělo porušení na rozsah povinností pojistitele plnit, avšak jen 
do výše, kterou může pojištěný požadovat na odpovědném zaměstnanci podle 
pracovněprávních předpisů nebo členu družstva. Uplatněním práva na náhradu 
této částky není dotčeno právo, které pojistiteli v důsledku vyplacení pojistného 
plnění náleží vůči jinému.

[4] Za škodu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umě
lecké, historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky, známky 
apod.) je pojistitel povinen poskytnout plnění do částky 10000 Kč (za jednu věc, 
sbírku) a za škodu na penězích nejvýše 5 000 Kč.

[5] Pojistitel má proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu vyplaceného pl
nění, pokud:
a) škodní událost byla způsobena hrubou nedbalostí;
b) škodní událost byla způsobena po požití alkoholu nebo užití psychotropní 

nebo jiné návykové látky či léku označeného varovným symbolem.
[6] Jestliže pojištěný nahradil poškozenému škodu či újmu sám, je pojistitel opráv

něn přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na 
plněníz pojištění, jako by k náhradě škody či újmy pojištěným nedošlo.

[7] Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný bez souhlasu pojistitele nevznesl 
námitku promlčení, zavázal se bez tohoto souhlasu uhradit promlčenou pohle
dávku nebo uzavřel soudní smír bez souhlasu pojistitele.
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Článek 9: Vedlejší náklady
[1] Pojistitel je povinen nahradit náklady:

a) které odpovídají nejvýše odměně advokáta dle advokátního tarifu (na základě 
vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rám
ci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci 
(členu) v souvislosti se škodní událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti mu 
uložené v článku 14, bodu 1, písm.f) a o) všeobecných pojistných podmínek;

b) občanského soudního řízení o náhradě škody či újmy (na základě vyhl. Mini
sterstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jestliže 
toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody 
či újmy, pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit a splnil povinnosti 
uloženému podle článku 14, bodu 1, písm.f) všeobecných pojistných podmí
nek a článku 7, bodu 1, písm. a) a b) těchto doplňkových pojistných podmínek;

c) obhajoby pojištěného nebo jeho zaměstnance (člena) před odvolacím sou
dem, nákladyjeho právního zastoupení v řízení o náhradě škody či újmy odpo
vídající odměně advokáta dle advokátního tarifu, jakož i náklady mimosoud
ního projednávání nároků poškozeného vzniklé poškozenému, jeho zástupci, 
případně pojištěnému, jestliže pojištěný splnil povinnosti uložené podle člán
ku 14, bodu 1, písm. f) všeobecných pojistných podmínek a článku 7, bodu 
1, písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek a pojistitel se k úhradě 
těchto nákladů písemně zavázal.

[2] Jestliže poškozený uplatní svůj nárok proti pojištěnému u soudu, pojistitel na vý
zvu pojištěného nebo soudu může vstoupit do řízení jako vedlejší účastníka před
ložit potřebné doklady.

zařízení se rozumí porucha způsobená vnitřní závadou zařízení, kterou pojištěný 
nemohl předpokládat ani při řádné péči.

[12] Písemnosti jsou zejména písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná doku
mentace, kartotéky, výkresy, nosiče dat a záznamy na nich.

[13] Poddolováníje lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tu
nelů a obdobných podzemních staveb.

[14] Pohřešováním věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle 
na své vůli možnost disponovat s pojištěnou věcí nebo její částí.

[15] Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstra
nit opravou a po opravě je věc znovu použitelná pro svoje původní určení nebo 
je to taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou, 
přesto je věc použitelná pro svoje původní určení.

[16] Požití alkoholu je požití alkoholického nápoje, pokud byl v krvi zjištěn obsah al
koholu ve výši nad 0,3 promile nebo pokud se pojištěný odmítl podrobit zjištění 
množství alkoholu v krvi a neprokázal, že alkohol v takové míře nepožil.

[17] Příjmy (obrat) se rozumí roční příjmy pojištěného z pojištěných činností, které jsou 
předmětem daně z příjmu.

[18] Sesedání půdy je klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku 
působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

[19] Sesouváním půdy se rozumí jejich pozvolný pohyb z vyšších poloh svahu do niž
ších, vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy 
svahu. Výsledkem jsou zřetelně viditelné pukliny a vrásnění na povrchu svahu, 
jejichž následkem jsou staticky nebezpečné deformace nebo široké pukliny na 
stavbách. Sesuvem půdy však není klesání zemského povrchu do centra Země 
v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

[20] Společník je společník obchodní společnosti, který je zapsán ve veřejném, resp. 
obchodním rejstříku (např. společník veřejné obchodní společnosti, komanditní 
společnosti a společnosti s ručením omezeným). Současně i tzv. tichý společník 
pokud se podílí na činnosti firmy (manažersky, finančně apod.).

[21] Sportovní profesionální činnost je jakákoli sportovní činnost, kterou sportovci 
vykonávají za úplatu, jakož i jakákoli příprava ktéto činnosti.

[22] Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc (nikoli právo užívání prostor ve 
stavbě) oprávněně ve své moci a je oprávněn užívat její vlastnosti.

[23] Vadný výrobek je, jestliže z hlediska bezpečnosti jeho užití nezaručuje vlastnosti, 
které lze od něj oprávněně očekávat. Za vadný výrobek nelze považovat výrobek 
z důvodu, že později byl uveden na trh dokonalejší výrobek.

[24] Věci zvláštní hodnoty jsou zejména:
a) věci umělecké hodnoty jako obrazy, plastiky, grafická a sochařská díla, výrobky 

z porcelánu, skla nebo keramiky, ručně vázané koberce, gobelíny apod. Jde 
v každém případě o unikátní díla, jejichž prodejní cenu netvoří pouze výrobní 
náklady, ale i umělecké zpracování a autor díla;

b) věci historické hodnoty, jejichž cena je dána vztahem k historii, historické udá
losti, osobě apod.;

c) starožitnosti, kterými jsou věci zpravidla starší 100 let, mající uměleckou nebo 
řemeslnou hodnotu, případně charakter unikátu;

d) sbírky.
[25] Výrobkem se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, sestro

jena, opravena, upravena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpraco
vání a je určena k uvedení na trh prvotním výrobcem. Výrobkem nejsou výsledky 
duševní tvůrčí činnosti a jiné obdobné činnosti jako např. projekty, posudky všeho 
druhu, audity, software, grafická úprava textu apod. Za výrobek se nepovažuje 
např. elektřina, plyn, voda apod.

[26] Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky dolo
žen. Pokud dojde ke smrti jiné osoby následkem nemoci, je pro vznik práva na 
plnění z pojištění rozhodující okamžik vzniku nemoci, v jejímž důsledku smrt na
stala.

[27] Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a ná
silnému působen (zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Pokud dojde ke 
smrti jiné osoby následkem úrazu, je pro vznik práva na plnění z pojištění rozho
dující okamžik vzniku úrazu, v jejímž důsledku smrt nastala.

[28] Zničení věci je změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou, a pro
to věc již není možné používat k původnímu účelu nebo by cena opravy přesáhla 
sjednanou pojistnou částku.

[29] Znečištění životního prostředíje jakékoli zhoršení životního prostředí (např. kon
taminace půdy, hornin, ovzduší, vod, flory a fauny apod.). Za škodu způsobenou 
znečištěním životního prostředí se považuje i případná další škoda, která vznikla 
v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí. Kontaminací vod se ro
zumí zhoršení jakosti povrchových, podzemních a odpadních vod odváděných 
kanalizací a dále i škoda, která je v příčinné souvislosti s kontaminací vod, jako je 
úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku apod.

Článek 10: Přechod práv
[1 ] Jestliže má pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vypla

cené částky, na snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází toto 
právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto částku zaplatil nebo za něho platí 
důchod. Na pojistitele přechází též právo pojištěného na úhradu těch nákladů 
řízení o náhradě škody či újmy, které byly pojištěnému přiznány proti účastníku 
řízení, pokud je pojistitel za pojištěného zaplatil.

[2] Pojištěný je povinen bez odkladu pojistiteli oznámit, že nastaly skutečnosti, na 
které se váže vznik práv uvedených v bodě 1. tohoto článku a odevzdat mu do
klady potřebné k uplatnění těchto práv. Jestliže pojištěný poruší tuto povinnost, 
je pojistitel oprávněn požadovat od pojištěného přiměřenou náhradu až do výše 
vyplaceného plnění.

Článek 11: Výklad pojmů
Pro účely pojištění u Direct pojišťovny, a.s. platí dále uvedený výklad pojmů.
[1] Cennosti jsou zejména:

a) peníze, kterými jsou platné tuzemské bankovky a mince, platné zahraniční 
bankovky v rozsahu směnitelnosti dle kurzovního lístku ČNB;

b) drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a před
měty z nich vyrobené;

c) šekové a vkladní knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné pa
píry a ceniny.

[2] Cizí věci převzaté jsou movité věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy 
převzal za účelem provedení objednané činnosti nebo služby na těchto věcech.

[3] Cizí věci užívané jsou movité věci, které pojištěný po právu užívá na základě 
smlouvy, nikoli věci převzaté, mimo cenností, věcí zvláštní hodnoty, písemností, 
motorových a přípojných vozidel s přidělenou registrační značkou, lodí a letadel 
včetně jejich příslušenství.

[4] Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; 
stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného 
znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, moderniza
cí nebo jiným způsobem.

[5] Finanční škoda je škoda způsobená jinak než na zdraví, životě a věci, je zejména 
ušlý zisk, obchodní nebo podnikatelská ztráta, pokuty, penále, náklady zdravotní 
pojišťovny apod.

[6] Hromadná škodní událost je více spolu časově souvisejících škodních událostí, 
které vyplývají ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady nebo jiného 
nebezpečí. Pro vznik hromadné škodní události je rozhodný vznik první škodní 
události v řadě.

[7] Náhrada nemajetkové újmy na zdraví - v rámci náhrady újmy na zdraví dle člán
ku 2. těchto DPP pojistitel za pojištěného nahradí třetí osobě nemajetkovou újmu, 
pokud poškozenému dle zákona náleží.

[8] Náhrada škody na věci - v rámci náhrady škody na věci dle článku 2. těchto DPP 
pojistitel za pojištěného nahradí třetí osobě skutečnou škodu a ušlý zisk, příp. zisk 
zpravidla dosahovaný v poctivém obchodním styku.

[9] Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

[10] Objednanou činností se rozumízejména oprava, úprava, prodej, úschova, usklad
nění, zpracování, poskytnutí odborné pomoci aj.

[11 ] Ochranné zařízení je zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, 
teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Nahodilou poruchou ochranného

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1.1.2014
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