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kterou zastupuje
, Mana’zcr, Korporétnf obchod Morava

a , Specialista korporzilniho obchodu, Korporétni obchod Morava

(déle jen ,,poji§t’ovna“)

Vsetinské nemocnice a.s.
Ncmocniéni 955, 755 01 Vsetl'n, Ceské republika

ICO 26871068,
zapsané V obchodnim rejstf'iku u Krajského soudu v Ostravé, spisové znaéka B 2946,

Korespondenéni adresa je shodnfi s adresou pojistnika

kterou zastupuje
Ing. Véra Prouskovzi, MBA, mistopf‘edseda pf'edstavenstva

(déle jen ”Pojistnik“)

uzavi‘eli pojistnou smlouvu E. 706-57628-13

0 p0ji§téni odpovédnosti

Tato pojistné smlouvaje ve sprévé Ceské pojiét’ovny a.s., Korporétni obchod Morava se, sidlem 28. Fijna 32,
702 65 Ostrava, Ceské republika.

Pojistnik povéfuje pojiét’ovaci makléfskou spoleénost SATUM CZECH 3.120., 1C0: 25373951 (délejen
“makléf'"), vedenim(1"‘1’ze1'1im) a zpracovénirnjeho pojistného zéjmu. Obchodm’ styk, kter}? se bude tykat této
pojistné smlouvy, budc provédén Vyhradné prostf‘ednictvim zplnomocnéného makléf‘e, spoleénosti SATUM

CZECH 5.110. Pouze spoleénost SATUM CZECH, s.r.0. je oprévnéna pfijimat rozhodnuti smluvnich partnerfi.

Strany te’to smlouvy se dohodly, ie udélosti, se kterymi je spojen poiadavck na plnéni z pojiéténi sjednaného
touto pojistnou smlouvou, budou oznamovény prostfednictvim této spoleénosti.
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P()JI§TEN1 ODPOVEDNOSTI

1.
1.].

1.2.

I'JVODNi USTANOVENi
PojiEténi sjednané touto pojistnou smlouvou se Fidl’ pojistnSImi podminkami uvedenj/mi v bodu 1.2. této

pojistné smlouvy, 11a které tato pojistné smlouva odkazuje a déle smluvnimi ujednénimi.

Pojistné podminky, ktcré jsou nedilnou souéésti této pojistné smlouvy a tvofi jeji pfilohy:

Pojistné podminky
- zkrécenj/ nézev_

Pojistné podminky — p111)? nézev

Véeobecne’. pojismé podminky pro pojiéténi maj etku a odpovédnosti VPPMO—P-01/2018 VPPMO-P ‘

_ ___._'—-——__ 7 ._

Ujednéni V pojis’mé smlouvé odchylujici 56 0d zékoniku, téchto VPPMO-P maji pfcdnost (déle viz

élének 1 bod 3 VPPMO-P). csou-li nékteré préva a povinnosti fiéastnikfi pojiéténi, jakoi i pojmy a

definice upravcny V pojistné smlouvé nebo v pfisluénych pojistnych podminkéch, fidi so ustanovenimi

préwnich pfcdpisfi.

Poji§ténym z této smlouvy je pojistm'k (tzn., fie pojistnik je souéasné pojiéténym).

POJISTENY PIEEDMET éINNOSTI
Pojiéténi sc sjednévé pro pfipad prz'lvnim pfedpisem stanovcné povinnosti pojiéténého jako

poskytovatelc zdravotnich sluieb nahradit ékodu 6i fijmu pfi ubliieni na zdravi nebo usmrceni vzniklou

jinému v souvislosti s poskytovénim zdravotnich sluieb nebo provozem zdravotnického zafizeni, které

vypljivaji zvypisu z obchodniho rejstfiku vedeného Krajskj'm soudem vOstravé, spisové znaéka

82946, vy’pis 26 due 20. listopadu 2018 a z ROZHODNUTi o ZMENE REGISTRACE

NES'I‘ATNI’HO ZDRAVOTNICKEHO ZAMZENi 6. j. KUZL 71286/2018 20 due 29. fijna 2018,1{teré

jsou nedilnou souéésti této pojistné smlouvy a tvofijeji pfilohy.

Pojiétégipjedmét éinnosti so déle specifikuie takto:

Poji§téni se sjednévé pro pfipad prévnim pfedpisem stanovené povinnosti pojiéténého jako

poskytovatele zdravotnich sluieb nahradit ékodu C‘i fijmu pfi ubliieni na zdravi nebo usmrceni vzniklou

jinému v souvislosti s poskytovénim zdravotnich sluieb nebo provozcm zdravotnického zai‘izcni ve

smyslu zékona é. 372/2011 8b., 0 zdravotnich sluibéch a podminkéch jejich poskytovz’mi, ve znéni

pozdéj éich pfedpisfi a ve smyslu zékona é. 373/2011 Sb., 0 specifickch zdravotnich sluibéch, ve znéni

pozdéj§ich pfedpisfi, které vyplyvaji z rozhodnuti o zméné rcgistrace nestémiho zdravotnického

zafizeni, vypisu z obohodniho rejstfiku, které jsou nedilnou souéésti této pojistné smlouvy (tedy 1istiny
v

vyée citované) a tvof‘i jeji pfilohu a pri posky‘muti prvni pomoci i nad rz‘lmec tohoto oprévnéni.

Pojiéténi se sjednévé pro pfipad prévnim pfedpisem stanovené povirmosti pojiéténého jako

peskytovatele zdravotnich sluieb nahradit ékodu ii 11i pfi ubliieni na zdravi nebo usmrcem’ vzniklou

jinému V souvislosli séinnostmi uvedenymi v odstavci vyée, nikoli v§ak Vlastnim vykonem téchto

éinnosti ((15113 jen ”obecné odpovédnost“). Pojiéténi obecné odpovédnosti se vztahuje rovnéi na

prévnim pfedpisem stanovenou povinnost pojiéténého nahradit ékodu (“:1 (l1111 pf‘i ubliieni na zdravi

ncbo usmrceni za pfedpokladu, i6 byla zpflsobena jinému vsouvislosti séinnosti nebo vztahem

poji§téného vyplyvajicich ztakového pfedmétu podnikéni, pfedmétu éinnosti nebo fiéelu éinnosti

pojiéténe'ho, kterjl je uvedcn v listiné pfiloiené k pojistné smlouvé (tj. vyée citovany vypis z obchodniho

rej stf‘iku a vyée citovanc' rozhodnuti o zméné registrace nestétniho zdravotnického zafizeni).

r
Zdravotni p651 se rozumi poskwova'mi poradenské, oéetf'ovatelské, diagnostické, preventivni,

rehabilitaéni, lézefiské, 1ééebné a lékérenské péée, apod.

Pojiéténi se sjednéwé 1 pro pfipad povinnosti pojiéténého nahradit ékodu oi 1'1j mu pfi ubliicni na zdravi

nebo usmrceni vzniklou v dfisledku provozu krevni banky.
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Poji§téni se sjedna’wé i pro pripad prévm’m pfedpisem stanovené povinnosti pojiéténého nahradit fikodu
6i L’ljmu na zdravi 116b0 usmrccni vzniklou jinému pf‘i poskytovém’ sociélnich sluieb v souladu 3e
zékonem 63. 108/2006 8b., 0 sociélnich sluibéch, v platném znénl' (rcsp. ve znéni pozdéj§ich predpisfi).

Pojiéténi so déle nevztahuje 11a povinnost pojiéténého nahradit fikodu ("3i L’ijmu pi‘i ubliicni na zdravi
nebo usmrcem’ zpfxsobenou:
a) poskytovénim 2dravotn1'ch sluieb, pro které pojiétény nebo osoby pro néj éinné nemaji kvalifikaci

ve smyslu prisluénych prévnich pfcdpisfi, tato Vj'luka sc Véak neuplatni, pokud byla fijma zpfisobena
pri posky‘rovéni prvm' pomoci pojiéténym;

b) pri ovérovéni novjrch poznatkfi na iivém élovéku pouiitim metod dosud nezavedenych v klinické
praxi;

c) zérenim v§eho druhu. Tato vyluka se neuplatni v pfipadé fijmy pri ubliieni na zdravi nebo usmrceni
élovéka V’zniklé V dfisledku jeho vyéetrovéni a Iééeni pomoci zdrojfi radioaktivniho zéreni nebo
radioaktivnimi létkami.

ROZSAH POJISTENi / POJISTNA NEBEZPEéi
Pojiéténi se Sjednévé pro pojistné nebezpeéi uvedené v élénku 22 bodu l, 3, 4, 5, 6 a 7 VPPMO—P (tj.
zékladni rozsah poji§téni). Predpoklad vzniku préva na pojistné plnéni uvedeny V élénku 22 bodu 2
VPPMO-P pro toto pojiéténi neplati.

Zékladm’ rozsah poiiéténi se déle (vice. bliie) specifikuie takto:

. Pojiéténi se sj ednz’wé pro pfipad prévnim predpisem stanovené povinnosti poji§téného nahradit:
a (firm; vznikloujiné osobé pri ubliieni na zdravi nebo usmrceni;
b §k0du vzniklou jiné osobé poékozeni'm, zniéenim, ztrétou nebo odcizenim hmotné Véci (véctné
zvirete), kterou mé tato osoba ve vlastnictvi, v uiivém’, nebo ji mé opréwnéné u sebe z jakéhokoliv
jiného prévniho titulu.
(c’ldnek 22 bad 1 VPPMO—P)

' Pojiéténi se vztahuje i na néhradu nékladfi lééeni vynaloienSIch zdravotni poji§fovnou na zdravotni
pééi ve prospéch tretich osob v dfisledku zavinéného protiprévniho jednéni pojiéténého, jestliie z
povinnosti nahradit L'ljmu vzniklou jiné osobé pri ubliieni na zdravi nebo usmrceni, ke které so tyto
néklady véiou, vzniklo prévo na pojistné plném' ze sjednaného pojiéténi.
(éldnek 22 bad 6 VPPMO-P)

. Pojiéténi se vztahuje i na regrcsni néhradu dévek nemocenského poji§téni vyplacenjlch orgimem
nemocenského pojiéténi V dfisledku zavinéného protiprévniho jednéni poji§téného Zji§téného soudem
nebo spi‘z’wnim orgénem, jestliie z povinnosti nahradit L'ljmu vzniklou jiné osobé pf'i ubliiem’ 11a zdravi
neho usmrceni, ke které se tyto néklady véiou, vzniklo prévo na pojistné plnéni ze sj cdnaného pojiéténi.
((Flrinek 22 bod 7 VPPMO—P)

- Pojiéténi se vztahuje i na povinnost pojiéténého nahradit §kodu 5i 0i pf‘i ubliicni na zdravi nebo
usmrcenl’:
~vzniklou v souvislosti s vlastnictvim nebo néjmcm nebo jinym oprévnénym uiivénim ncmovité
hmotné Véci;
—zpfisobenou V souvislosti s pronéjmem nemovité hmotné véci v rozsahu, ktery nevyiaduje
iivnostenské oprévnéni.
(éldnek 22 bad 5 VPPMO-P)

IPf-ipojiéténi povinnosti iékfi, studentfi nahradit §k0du Ei iijmu pri ubliieni na zdravi nebo
usmrceni, kterou zpfisobi pf-i teoretickém nebo praktickém vyuéovfini
Déle se ujednévé, fie pojiéténym, tedy tim, na jehoi povinnosti nahradit ékodu (Si [1i pfi ubiiieni na
zdravi nebo usmrceni se pojiéténi v rozsahu tohoto ujcdném’ sjcdnévé, je 221k, student, apod., a to p0
dobu studia nebo vykonu praxe u pojistnika. Ujednévé se, fie poji§téni v rozsahu tohoto ujednémi 56
sje iévé i pro pi‘ipad prévnim predpisem stanovené povinnosti pojiéténého nahradit fijmu vzniklou jiné

I

Ir-IPflfiém’ifimiwveniMmpmvé; gialismMpmoratnihorobehodumr i M: ii ., .. «sug “a“.
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osobé pfi ubliieni na zdravi' nebo usmrccnim, ékodu vzniklou jiné osobé poékozenfm, zniéenim, ztrétou
nebo odcizenim hmotné Véci, kterou mé tato osoba ve Vlastnictvi, v uiivéni, nebo ji mé oprévnéné u
sebe zjakéhokoliv j iného pre’wniho titulu. Pi‘edpokladem vzniku préva na plném' z tohoto pfipojiéténi je,
ie k firazu, jinému poékozeni zdravi, poékozeni nebo zniéeni, ztrété nebo odcizeni Véci (déle jcn
"ékodné udélost") doélo V dobé trvéni pojiétém’, pfi teoretickém ncbo praktickém vyuéovémi nebo V
pfimé souvislosti s Ilim.
Vedle povinnosti uvcdenych v élénku 5 VPPMO—P je pojistnik déle povinen, nastane—li §k0dné udéios’c,
vystavit pojiéténému potvrzcni, ve kterém uvede, ieje iék, student, apod., pro toto nebezpeéi pojiétén,
éisio pojistné smlouvy. P0ru§i-li pojistnik tuto povinnost, je p0ji§t’0vna oprz’wnéna plnéni ze smiouvy
odmitnout. Ujedne’wé 56, ie odchylné 0d élénku 24 bodu 8 pism. a VPPMO—P jsou V rozsahu tohoto
ujedna’mi pojiétény i vzz'giemné povinnosti pojiéténwh nahradit ékodu éi fljmu pfi ubliieni na zdravi nebo
usmrceni mezi pojiéténjzmi jedm’m pojiéténim.
cdnz’wé se, is pi‘ipojiétém’ se vzlahuje i na povinnost pojiéténého nahradit §kodu na movitfich
hmotnych vécech svéfenych nebo uiivanych pf'i teoretickém ncbo praktickém vyuéovéni, ncbo v pPimé
souvislosti s nim, pokud doélo k jejich poékozeni nebo zniéeni, s Vyjimkou §kod zpflsobenych
zanedhénim pfedepsané obsluhy a fidriby.

I Pojiéténi se vztahuje i na povinnost p0ji§téného nahradit tzv. ,,nemajetk0v0u“ fijmu — ujednzivé se,
28 poji§téni se vztahujc také na povinnost poji§téného poskytnout pf‘i usmrcem’ nebo zvlz’lét’ za’wainém
ubliiem’ na zdravi penéiitou néhradu vwaiujici duéevni {itrapy manielu, rodiéi, ditéti 6i jiné OSObé
blizké. D5116 Viz ujednéni bodu 3.6.8. této pojistné smlouvy.

' Pojiéténi se vztahuje i na povinnost pojiéténého nahradit ékodu (“:i fijmu 19.12.: mi je §k0da vzniklé
jiné osobé poékozenim, zniéenim, ztrétou nebo odcizenim hmomé véci (atd.) a L'ljma vzniklé jiné osobé
pfi ubll’icni na zdraVi nebo usmrceni, véetné ékody (“ti L'Ijmy na Zisku (u§ly zisk) s tim, Ze p0ji§téni se
vztahujc na ty pl‘ipady ékody éi L'ijmy, iei vvplfl’ aji ze §kody vzniklé jinc’ osobé poékozenim,
zniéenim, Ztl'étou ncbo odcizeni hmotné Véci (atd.) a z 1':j my vmiklé jiné osobé 1i ubliieni 11a zdravi
nebo usmrceni (tzv. ”néslednsi finanéni §k0da“).

' Odchylné 0d élénku 24 bodu 1 pism. g VPPMO—P se ujednz’wé, is pojiéténi se vztahuje i na pfipad
pre’wnim pfedpisem stanovené povinnosti pojiéténého nahradit ékodu éi fijmu pfi ubh’ieni 11a zdravi nebo
usmrceni vzniklou jine’mu, kterou zpfisobi’ osoby vykonévajici vef'ejné prospé§né préce nebo osoby
vykonzivajici dobrovolnickou Einnost pro pojiéténého (osoby vykonévajici vel’ejné prospééné précc
nebo vykonévajici dobrovolnickou éinnost jsou dal§imi pojiéténymi). Odchylné 0d élénku 24 bodu 8
pism. a VPPMO—P jsou v rozsahu tohoto ujednéni poji§tény i vzéjemné povinnosti pojiéténych nahradit
§k0du 6i fijmu pfi ubliieni na zdravi ncbo usmrceni mezi pojiéténymi jednim poji§ténim. Ujednévé 56,
ie pfipoji‘s’téni se vztahuje i na povinnost pojiéténého nahradit ékodu 11a movitych hmotnj/ch vécech
svéf‘enych nebo uii’vanych témito osobami, pokud doélo k jejich po§kozeni nebo zniéeni, s vyijimkou
ékod zpflsobenych zanedbénim pfedepsané obsluhy a L'ldriby.

" Pojiéténi se vztahuje i na povinnost nahradit ékodu 6i fijmu pfi ubliieni na zdravf nebo usrm‘cel'li
vzniklou zneéiéténim iivotniho prostfedi, pokud tuto ékodu (“3i 0i zpfisobiia 112311151 21 nahodilé
porucha ochranného zafizeni. Pro tento rozsah pojiéténi plati shodné ujednz’mi, jako jsou uvedena
v bodu 3.6.5. této pojistné smlouvy pro Doloiku V99 Pojiéténi odpovédnosti 2a ékodu zpfisobenou na
iivomim prostf‘edi s tim, ie buds—1i se jednal o ékodu 6i fijmu v dfisledku néhlé a nahodilé poruchy
ochranného zafizeni, pak je pojiéténi sjednéno se sublimitem plnéni odpovidajicim limitu plnéni
sjednaného pro zékladnim rozsah pojiéténi. Pro V§echny ostatni formy §kod (“ti 1'1i zpflsobenj'ch na
Zivotnim prostfedi pak plati ujednéni, sublimity plnéni 6i spolufiéasti die Doloiky V 99 (uvedené v bodu
3.6.5. této pojistné smlouvy).

I Pojiéténi se vztahuje i na povinnost pojiéténého nahradit §kodu vzniklou na Vécech vnesenj/ch 6i
odloienych, vécech zaméstnancfi (napf‘iklad Véci iékfi, studentfi, ubytovanjrch, névétévnikfi, pacientfi,
klientfi apod. véetné vozidel zaparkovanych V areélu). Spolufiéast éini 1000,— K6.

I

7 5-96j/‘13013Fffi110‘hyflffififilsprém specialisty—korpnrmmihwohehodmb:2a: . . imw "_‘:'.‘T.4']>J _ i n><. ms.
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I Pojiéténi se vztahuje i na povinnost poji§téného nahradit ékodu 5i L'ijmu pfi ubliieni na zdravi nebo

usmrceni vzniklou v souvislosti s provozem vozidla. Poji§téni sc véak nevztahuje na povinnost

nahradit ékodu (”3i L’ljmu v rozsahu, v jakém vzniklo préwo 11a pojismé plnéni z poji§téni odpovédnosti z

provozu vozidla (tzv. ,,povinné smluvni pojiéténi“).

I Pojiéléni se vztahuje i na povinnost p0ji§téného nahradit §k0du éi 1’1i p‘fi ubliieni na zdravi

nebo usmrceni vzniklou jinému zpfisobenou vadnym vyrobkem véetné ékody 6i fijmy zpfisobené

Wrobkem, jehoi souéésti jsou liitky pochézejici z lidského téla(nap1”". tkéné, orge'my, krev) nebo 7. téchto

létek ziskané derivéty, biosynteticke’ vyrobky, lékérenské vj'robky. Pojiétém’ se vztahuje na povinnost

poji§téného nahradit ékodu 6i fijinu pf-i ubliieni’ na zdravi nebo usmrceni zpfisobenou vadné vykonanou

praci. Pro tento rozsah pojiéténi se sjednévé sublimit plnéni VC vyéi 10,000.000,— Ké s tim, it: pro ékody

éi L’ljmy zpfisobcné virobkem, jehoi souéésti jsou létky pochézejici z iidského téla nebo z téchto latek

ziskané derivéty, biosyntetické vyrobky, lékérenské erobky plati sublimit 2,000.000,~ Kc”: (v rémci vyée

sjcdnaného sublimitu plnéni 10,000.000,— K6). Spolufiéast éim’ 5000,— K6.

I Pojiéténi se \iztahuje i na povinnost poji§téného nahradit §k0du éi lijmu pf'i ubliieni na zdravi

nebo usmrceni vzniklou jinému v souvislosti s umélym pferu§enim téhotenstvi, a to i tehdy, jcdné—li

se 0 zdravotni vykon neposkytovany 11a zékladé zdravotniho pojiéténi. Pro tento rozsah pojiéténi se-

sjednévé sublimit pluéni ve vyéi 2,000.000,- Ké, spolufiéast éini 5.000; Ké.

I Pojiéténi so vztahuje na povinnost poji§téného nahradit ékodu (”:i fijmu pi‘i ubliieni na zdravi nebo

usmrceni vzniklou pacicntovi pojiéténého V dfisledku jeho vy§eti‘0v2’mi a léécni pomoci magnetickych

nebo elektromagnetickych poli, zdrojfi radioaktivniho zéfeni, radioaktivnimi létkami, pfisobenim

jaderné energie, zéi‘enim véeho druhu nebo zamof‘enim, bez ohledu na to, doélo-li k néhlé a nahodilé

poruée ochrauného zafizoni u pf‘istroje slouiiciho k vyéetfovéni nebo lééeni, éi nikoliv. Pro tento rozsah

pojiéténi se Sjednévé sublimit plnéni ve vyéi 1,000.000,— K5.

I Poji§léni se vztahuje i na povinnost poji§téného nahradit §kodu éi L'1j1nu pf'i ubliieni na zdravi nebo

usmrccni vzniklou V souvislosti s éinnosti pojiéténc'ho pFi provédéni zkouéek, zmén, ziskéwéni, fipravy

nebo pfipravy, zpracovéni, vyroby, manipulace, skladovéni, pouiivéni nebo jiném vyuiivzini létek

takového druhu, které zccla nebo éésteéné pochézeji zlidského téla (v6. tkéné, bunék orgz'lnfl,

transplantétfl, krve, moéi, exkrementfi a sekretfi), stejné jako ztéchto létek a materiélfx ziskanych

derivétfi a biosyntetil’Ich VYrobkfi. Pro tento rozsah poji§téni so sjednz’wé sublimit plnéni ve eéi

2000.000,— Ké, spolufiéast éini 5.000,— K6.

I Pojiéténi so vztahuje i na povinnost pojiéténého nahradit ékodu ("3i 0i pfi ublifceni na zdravi ncbo

usmrceni V souvislosti s pofédénim kulturnich, spoleéenskych, vzdélévacich, sportovnich akci

apod. Pro tento rozsah pojiéténi se sjednévé sublimit plnéni ve vyéi 1,000.000,— Ké.

I Poji§téni se vztahujc i na povinnost pojiéténého nahradit §kodu 6i fijmu pfi ubliieni na zdravi nebo

usmrceni zpfisobenou zavleéenim, roz§ii"enim nebo pf‘enosem nakailivé chorohy zvifat, lidi nebo

rostlin vée‘mé salmonelozy, hepatitidy, apod.

/.

3.2. V6 smyslu élénku 22 bodu 3 pism. c VPPMO-P se jako den pf'iéiny vzniku ékody 6i L'ljmy ujedna’wé

1.1.2006. Déle pak viz bod 3.7. Zvlé‘étni ujednz’mi.

3.3. Odchylné 0d élz'mku 24 bodu 1 pism. g VPPMO—P se ujednévé, 2e pojiéténi se vztahuje na povimiost

pojiéténého nahradit §kodu 6i fijmu pfi ubliieni na zdravi nebo usmrcem’ vzniklou jinému pi‘i

poskytovéni zdravotnich sluicb nebo provozem zdravotnického zafizeni a v souvislosti s poskytovénim

sooiéim’ch sluieb V souladu se zékonem 62. 108/2006 8b., 0 sociélnich sluibéch a poskytovénim

zdravotnich sluieb.

3.4. Pojiétény mé rovnéi prévo, aby za néj pojiét’ovna zaplatila ééstku, kterou jc pojiétén}? jako Vlastnik

pozemni komunikacc povinen uhradit z dfivodu ruéeni za splnéni povinnosti k néhradé ékody 2a spre’wce
fl /,
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této komunikace. Tato {lhl‘ada bude poskytnuta pouze V rozsahu, v jakém by vzniklo prévo 11a pojistné
plnéni v pfipadé, ice by pojiétén}? nepouéil sluieb spréwce a pfedmétnou ékodu (":1 11i by zpfisobil sém.

3.5. Parametrv noii§téni v zékladnim rozsahu:
3.5.1. Limit plnéni

Poji§téni v zékladnim rozsahu se sjednévé s limitem pojistného plnéni ve vy’fii 10,000.000,- K5
cdnz’wz’t se, is pojistné plnéni z jedne’ §kodné udélosti, jejii pfioina nastala v obdobi od 1.4.2008
do 31.3.2012, nesmi pfeséhnout horm’ hranici pojistného pIném', které byla v pojistné smlouvé ujednéna
pro obdobi, ve kterém pojiétény uplatnil u pojiét’ovny prévo na pojistné plnéni. Pro sériovou ékodnou
udélost plati, ie pojistné plném’ ze V§ech udélostl' V sérii, jejichi pfiéina nastala v obdobi od 1.4.2008
do 31.3.2012, nesmi pfeséhnout horm’ hranici pojistného plném’, které byla v pojistné sm1ouvé ujednéna
pro obdobi, ve kterém pojiétény upla’mil upojiét’ovny prévo na pojistné plnénf vyplyvajici zprvni
udélosti v sérii.

Pojistnik stanovil pro pojiéténl' v zékladnim rozsahu, pokud jde o §kody éi L'ljmy pfi ubh’ieni na zdravi
nebo usmrceni zapf‘iéinéné vobdobf 0d 1.1.2006 do 31.3.2008, sublimit pojismého plnéni V8 vyéi
3,000.000,— K5.

3.5.2. Ujedni’ini 0 limitu plnéni / sublimitu plnéni — plati pro zzikladni rozsah poji§téni i pro poji§téni
v rozsahu doloiek
Odchylné 0d élénku 27 bodu 6 VPPMO—P se ujednévé, ie pojismé plnéni vyplacené ze véech §kodn§rch
udz’llosti nasta1ych v prfibéhujcdnoho pojistného roku nesmi pfeséhnout limit, sublimit pojistného plnéni
ujednany v pojistné smlouvé pro sjednané pojistné nebezpeéi, tj. pro poji§téni v zékladnim rozsahu a
v rozsahu doloiek.

3.5.3. Uzemnl' rozsah — plati pro zékladni rozsah pojifiténi i pro pojifiténi v rozsahu doloz‘iek
Poji§téni se sjedm’wé s fizemm’m rozsahem Evropa. V pfipadé povinnosti nahradit ékodu éi 1'1i pfi
ubliieni na zdravi nebo usmrcem’ 7.pfisobenou pf‘i poskytovéni prvni pomoci pojiétéHS/m neni
mzhodujici, na fizemi jakého stzitu byla prvni pomoc pojiéténym poskytnuta, kde do§10 ke vzniku ékody
6i fijmy pfi uiieni na zdravi nebo usmrceni, ani podle jakého préwniho Fédu pojiéténjr za takovou
‘s’kodu 5i fijmu pfi ubliieni na zdravi nebo usmrceni odpovidé.
Ujednévé 56, ie pro ékody zapfiéinéné pf'ed 1.4.2019 plati L'Izemni rozsah Ceské republika.

3.5.4. Spolufiéast — plati pro zékladni rozsah poji§téni
Pojiéténi v zékladnim rozsahu so sjednévé se spolufiéasti ve vyéi 100000,- Ké, pokud neni déle nobo
jinde uvodeno jinak.
Ujednévé 56, 2e pojiétény se podili na plnéni 7. kaidé ékodné udélosti, jcjii pfiéina nastala V obdobl’ pf‘ed
8.7.2015 spolufiéastl' ve VY§i 50.000,— Ké.

DéIe se ujednéwé, fie vpf‘ipadé ékodne’ (pojistné) udélosti vzniklé zjedne’ pfiéiny, odeéte poji§fovna
pouzc jcdnu spo1u1’16ast, a to tu nejvyééi sjednanou, pokud nem’ pro pojiéténého vyhodnéjéi odeéteni
spolufiéasti z jednoflivjmh sjednanych (pfedmétnych) poji§téni, jichi se ékodné (pojistné) udélost tyké
(toto ujednéni platl' pro zékladni rozsah poji§téni 1 pro pojiéténi v rozsahu doloiek).

3.6. Nad rémec poiiéténi v zékladnim rozsahu se poiiéténi sjednévé téi V rozsahu téchto doloiek:
3.6.1. Doloika V70 Poji§téni odpovédnosti za §k0du vzniklou jinak nei ubliicnim na zdravi nebo

usmrcenim, p0§kozenim, zniéenim, ztrzitou ncbo odcizem’m hmotné véci (Eisté finaném’ ékody)
Odchy1né 0d élz’mku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednévé, is pojiéténi se vztahuje 11a povinnosti
poji§téného nahradit §kodu vzniklou tfeti osobé jinak nei pfi ubh’Zem’ na zdravi nebo usmrcem’ této
osoby, poékozenim, zniéenim, ztrétou nebo odcizenim hmotné véci, kterou mé tato osoba ve Vlastnictvi
nebo V uéiva’mi.
Pojiéténi v rozsahu tohoto ujednéni se sjednévé i pro povinnost poji§téného nahradit §kodu zpfisobenou
v souvis1osti so zpracovénl’m osobnich fidajfi.

/'/r
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Pfedpokladem VZDiku préva 11a pojistné plnéni V rozsahu tohoto ujedném’ jc, fie doélo ke vzniku §kody
11a L'lzemi ujednaném V pojistné smlouvé a V dobé trvéni pojiéténi V souvislosti s pojiéténou éinnosti 6i
vztahy z této éinnosti vyplyvajicimi, a to véetné ékody zpfisobcné vadou Vyrobku.
Pojiétém' V rozsahu této doloiky so Véak novztahuje na povinnost nahradit ékodu:
a) vzniklou prodlenim so splném’m smluvm’ povinnosti,
h) Vzniklou schodkem na finanénich hodnotéch, jejichi sprévou byl poji§tény povéfen,
c) V211ik10u pfi obchodovéni s cennymi papiry,
d) zpfisobenou pojifitény’m jako élenem statutérniho orgénu nebo kontrolm’ho orgénu jakékoliv obchodnispoleénosti nebo druistva,
e) vzniklou V souVislosti s éerpénim 6i pfl'pravou éerpéni jakyohkoli dotaci a grantfl, nebo V souvislosti s
organizaci vefejnych zakézck, zpracovénim podkladfi pro L’Iéast ve VybérOVém fizeni ncbo vefejnych
7akézkéch,
f) vzniklou V souvislosti s vyméhém’m pohledz’wek,
g) vzniklou V souVislosti so sprévou datovych schrének,
h) zpfisobenou uréenl'm nespréwné ceny (rozpoétu) dila nebo zpraCOVénim chybnych podkladfi pro
uréem’ této ceny.
Odchylné 0d élénku 24 bodu 1 pism. d VPPMO-P so ujednévé, Ze pojiéténi V rozsahu této doloiky se
vztahuje i na ékodu zpfisobcnou vercjné poskytnutou infonnaci nebo radou, kterzi je souéésti
pfednéékové éillnosti.

Odchylné od élénku 24 bodu 5 pism. a VPPMO—P se ujednévé, is pojiéténi éistych finanénich Ekod V
rozsahu této doloiky so vztahuje i na pf'ipad finanénich ékod (s um, 26 pro takto VZHiklé §kody plati
sublimit plnéni ve V "éi 1,000.000,— K5 sjednany V rémci sublimitu plnéni sjednaného pro tuto doloiku):

—— nastalych V dfisledku vady Vyrobku,
— nastaly’ch V dfisledku montéic, umisténi nebo poloiem’ vadnych Vyrobkfi vyrobenych pojiéténym,
— spoéivajici V nékladech na montéi, uml'sténi nebo poloioni bezvadnych néhradnich vy’robkfl néhradou
za vadné; musi sc Vidy jednat 0 néklady vynaloiené tretl' osobou,

nastalych V di’lslcdku toho, is Véc vzniklé spojenim, smisem’m nebo zpracovz’mim s vanm irobkem
vyrobenym pojiéténym, anebo vzniklé v dfisledku dalér’ho zpracovéni a opracovém’ tohoto Vadnc'ho
Vyrobku, je vadné.

Pojiéténi V rozsahu této doloiky se sjedna’wé se sublimitem plném' ve vyéi 1,000.000,— K6

Poji§té11i V rozsahu této doloiky se sjednévé se spolufiéastl' ve vyéi: 50.000; Kt”:

3.6.2.Doloika V89 P0ji§téni povinnosti nahradit Ekodu éi ’jmu pi‘i ubliiem’ na zdraVi nebo usmrceni

3.6.3.

zpfisobenou pi‘enosem viru HIV
Odchyiné od élénku 24 bodu l pism. l VPPMO-P se ujednévé, is pojiéténl' se vztahuje i na povinnost
pojiétéuého nahradit §kodu éi Iijmu pfi ubliiem’ na zdravi nebo usmrccni zpfisobenou prenosem Vil'u
HIV.

Pojiétém' V rozsahu této doloiky se sjednévé se sublimitem pojislného plném’ ve vyéi 1,000.000,- Ké

Poji§téni V rozsahu této doloiky se sjednévé se spolufiéasti ve vy§i 50.000,— K5

Doloika V90 Pojiéténi povinnosti nahradit §k0du 5i fijmu pi‘i ubliieni na zdravi nebo usmrceni
zpfisobenou plastickou nebo kosmetickou chirurgii
Ujednévz'l 56:, 2e pojiéténi se vztahuje i na povinnost pojiéténého nahradit ékodu éi fijmu pi‘i ubh’ieni na
zdraVi nebo usmrceni zpfisobenou plastick nebo kosmetickym chirurgickym zékrokem, ktery
neslouii k odstranéni mistnl’ho onemocnéni a je provédén z dfivodfi éisté estetickych.

Pojiéténi V rozsahu této doloiky se sjednévé se sublimitem pojistného plnéni V6 Viéi 1,000.000,- K5

Pojiéténl’ V rozsahu této doloiky se sjednévé se spolufiéasfi V6 vyéi 5000,- KC“:

/ ._
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3.6.4.Doloika V723 Poji‘éténi odpovédnosti za ékodu na pojiéténym pf‘cvzatj’ch nebo uiivanych

3.6.5.

hmotnj'ch movitjlch vécech
Odchylné 0d éla’mku 24 bodu 2 pism. a a b VPPMO—P so ujednévé, is pojiétém’ se vztahuje na povinnost
11ahradit ékodu 11a hmotnych movitych véceoh pfevzath pojiéténj’m, jei maji by: pfedmélem jeho
zévazku, nebo na hmotnj’ch movitjrch vécech, které pojiétény uiivé.
Poji§téni V rozsahu této doloiky se Véak nevztahujc na povinnost nahradit ékody:

a) vzniklé opotfebenim, nadmémy’xm mechaniclajm zatl’iem'm nebo chybnou obsluhou,

b) V211iklé na hmotnych vécech pfevzatych V rémci pfepravnich smluv,
c) vzniklé ztrétou nebo odcizem’m hmotné movité véci,

d) vzniklé 11a letadlech nebo sportovnich létajicich zafizenich,
e) vzniklé na zvifatech.

Pojiéténi V rozsahu léto doloiky se sjednévé se sublimitem pojistného plném’ ve vyéi 1,000.000,— KE’:

Pojiéténl’ V rozsahu te’to doloiky se sjednévé se spolufiéasti ve Vyéi 5000,— K6

Doloika V110 PFipoji§téni néhrady nékladl‘i na pfedchézeni nebo népravu ekologické fijmy
(Ekologickzi fijma)
()dchylné 0d ustanoveni élénku 24 bodu 3 pism. c VPPMO—P so ujednz’wé, is pojiéténi se wtahuje
rovnéi na néhradu nékladfi vynaloienych na népravu ekologické fijmy V6 smyslu zékona E. 167/2008
8b., 0 pf‘edchézeni ekologické fijmé a 0 jeji népravé a 0 zméné nékterych 2211(0a (dille jen ”2211mm 0
ckologické f1j1né“), VC znéni pozdéjéich pfedpisfi, doélo-li k 111’ na chrénénych druzfch volné iijicich
iivoéichfi (“:i plané rostoucich rostlinéch, na pfirodnich stanoviétich vymezenych zékonem, na vodé nebo
pfidé (déle jen ,,ek010gické fijma“).
Pfedpokladem vzniku préva na pojistné plnéni je, ie V dobé trvéni pojiéténi nastala jak ékodnz’t udélost,
tak prvni projev ékody plynouci ztéto ékodné udéllosti. Skodnou udz'llosti 56 V tomto pfipadé rozuml’
néhlzi, nahodilé, mimofédné, éésteéné nebo zcela neovladatelné, éasové a prostomvé 0hraniécné udélost,
které se projevila jako ekologické fijma, pokud k m’ do§lo V souvislosti s oprévnéné provédénou éitmosti
pojiéténého uvedenou v pojistné smlouvé a na fizemi vymezeném V pojistné smlouvé.
Pojiéténi se ve smyslu prz’wnich pfedpisfi vztahuje na néhradu népravnych opatfeni v rozsahu:
a) ,,primémi“ népravy,
b) ,,d0ph"1kové“ népravy,
c) ,,vyr0vnévaci“ népravy.
Déle se ujednévé, 1e se poji§téni vztahuje i na néhradu nékladfi vynaloienych na pfedchézeni
bezprostfedné hrozici ekologické (ljmy. Pojiét’ovna pfitom poskytne pojistné plnéni vpfipadé, :‘ze
naklady 11a pf‘edchézeni bezprostfedné hrozici ekologické (lj my byly vynaloieny v dobé trvz’mi pojiéténi
na prevenci ekologické (Quay, 26 které by v pf‘ipadé jcjiho \rzniku vzniklo prz'wo na pojislné plnéni
sjednaného podle této pojistné smlouvy (déle jen preventivni néklady).
Pojiét’ovna poskytne pluéni do vy’ée ujcdnaného sublimiul pojistného plném' v rozsahu spréwnim
orgénem schvélenych nebo uloienych preventivnich nékladfi (s pouiitfm metod znémych V dobé, kdy se
zapoéalo s opatfenim) k odstranéni bezprostfcdni hrozby ekologické L'ljmy nebo nékladfl na Ilépravné
opatfcni k okamiité kontrole, omezeni, odstranéni nebo jinému zvlédnuti zneéi§fujicich létek nebo
jinych §k0dliv§ch faktorfi, jejichi cilem je omezit ekologickou L’ljmu a nepfiznivé fléinky na Iidské
zdravi nebo pf‘edejit daléimu roz§ifovéni ekologické L’ljmy, nepfizniVj/m fiéinkfim na lidské zdravi nebo
dalél'mu zhoréeni funkci pfirodnich zdrojfi.
Jiné néklady V8 smyslu élénku 26 bodu 3 VPPMO—P (néklady na odménu advokzita za obhajobu
vtrestnim fizeni, néklady fizeni 0 néhradé ékody, néklady p0§kozeného vynaloiené V souvislosti s
mimosoudnim projednéwénim préva na néhradu ékody 6i fijmy) a déle néklady na odbomika uhradl'
p0ji§f0vna maximélné do vyée sublimitu plnéni sjednaného V pojistné smlouvé pro tuto doloiku.
Pojiétém’ v rozsahu této doloiky se vztahuje i na néhradu nékladfl vynaloienj/ch na pfedchézeni nebo
neipravu ekologické L'ljrny vzniklé nebo hrozici:
a) V souvislosti s vlastnictvim nebo provozem zafizcm’ uréeného k virobé, zpracovéni, skladovéni,

pfepraVé (”3i éerpéni létek zneéiét’ujicich vodu;
. /.
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b) v souvislosti S Vlastnictvim nebo provozem zaf‘izeni pro odpadni vody nebo zavédéni, éerpe’mi 5i
vypou§téni létek do vodnich téles, pfi némi se méni fyzikélni, chemické éi biologické sloa‘ieni vody

(zaf‘izenf na odpadni vody a riziko vypouéténi);
c) vsouvislosti s plénovénim, vyrobou, dodz’mim, montéii, demontéZi, {ldribou a. serviscm zaf‘izeni

uvedenj'ch pod pismeny a a b tohoto odstavce nebo souéésti zjevné uréeny’rch pro takové zaf‘izeni,

neni—li pojiéténj/ sém Vlastnikem téchto zaf'izeni;
d) v dfisledku (Iniku létck do vody nebo do VZduchu vylitim, pfeteécnim, prfisakem, Vypary,

odpaf'ovénl'm 61 podobnj/mi procesy pfi manipulaci s témito létkami;
e) v souvislosti s dodz’wkou vyrobkfi, které byly uvedeny do obéhu po nabyti L'léinnosti pojistné

smlouvy.

Vedle obccnych Vyluk z pojiéténi uvedenyoh ve VPPMO-P se pojiéténi V rozsahu této doloiky defile

nevztahuje na néhradu nékladfi vynaloienych na pfedchézeni nebo népravu ekologické I'ljmy vzniklé

nebo hrozici v dfisledku:
a) iivelm’ udélosti nebo zésahu vyééf moci;
b) vyroby, dodévky, naklédémi éi vypuéténi odpadnich vod, moéi’wky, odpadnl’ho kalu, pevné chlévské

mrvy, prosfiedkfi na ochranu rostlin, hnojiv éi pesticidfi, pokud tyto létky neuniknou do iivotniho

prostfedi néhle a nahodile, nejsou néhle odplaveny sréikami nebo neodteéou 11a nemovity' majctek,

ktery ncni ve Vlastnictvi, v uiivéni éi dribé p0ji§téného;

c) Einnosti, pfi které se na odpovédnost a néhradu ékody éi L'lj my vztahuji mezinérodm’ pojistné smlouvy

uvedené v pfiloze (‘3. 2 k zékonu o ekologické fijmé;
d) éinnosti, jejimi L'léelem je zajiét’ovz’mi obrany Ceské republiky nebo mezinérodui bezpoénosti;

e) Einnosti, jejimi jedinym fiéclem je ochrana 2ivota, zdravi nebo majetku osob pied iivelnimi

udélostmi;
f) ékody v rozsahu= V jakém vzniklo prévo na pojistné plnéni zjinych druhfi pojiéténi;

g) nevyhnutelnych, nutnj’ch a pfipustny’ch dopadfi na iivotni prostf‘edi vypljrvajicich z béinjlch

éinnosti;
h) Vlastnictvi kontaminovaného maj etku nabytého pfed nebo p0 L’léinnosti pojistné smlouvy;

i) naklédéni s odpady bez nutného fifedniho souhlasu;
j) uvedeni na trh Vyrobku nebo vykonévzinim préce éi sluieb, jcjichi nedostatkfi (“:1 ékodlivosti si byl

pojiétény védom;
k) Vj’skytu onemocnéni u zvif‘at VlastnénSIch, drienych éi prodanych poji§ténjzm (pojistné plnéni budc

poskytnuto pouze v pf'ipadé, is poji§tény prokéie, 7:6 nejednal fimyslné ani s hrubou nedbalosti);

1) provozu zaf’izeni na mofi;
n1)v1ast11ictvi, fidriby nebo provozu vozidla, névésu, plavidla, letadla nebo sportovniho létajiciho

zafizeni;
n) éinnosti pojiéténc’ho, pfestoie neporuéil prévni pf‘edpisy nebo rozhodnuti vydané na jejich zékladé a

ekologické fijma byla zpflsobena cmisi nebo udélosti, ktcré byla slovné povolena;

o) jednz’mi tFetich osob a k ekologické L'ljlné doélo, pfestoie byla pfijata vhodné bezpeénos’mi opatfeni;

p) splnéni rozhodnuti nebo jiného zévazného aktu orgénu vefejné sprévy a nejedné se 0 rozhodnuti

nebo akty vydané k odstranéni nebo zmiméni emisi nebo udélosti zpfisobenych provozm’ éinnosti

provozovatele;
q) éinnosti, které podle stavu védeclq'oh a tcchnicch znalosti V dobé, kdy doélo k emisim nebo k dané

provozm' éinnosti, nebyla povaiovz'ma za éinnost, které by zpflsobila ekologickou l'ljrnu;

r) téiebni éinnosti;
a déle hrozici
3) na podzemnich vodéch nebo vyplyvajici ze zmén 11a zésobnicich podzemnich vod;

1') na nemovitém majctku pojiéténého, popf‘. jim vlastnéném, uiivaném nebo dréeném nebo na

chrénénjrch druzich a pfirodnich stanoviétich, které se tam nachézeji;
u) na fizemi mimo geografického dosahu Direktivy Evropského parlamentu a Rady 2004/3SJ’ES o

odpovédnosti za iivotni prostfedi.
Ve vztahu k pojiéténému nebezpeéi uvedenému v doloice V110 Ekologické fijma mé pojistnik,

pojiétény nad rémec povinnosti stanovenych v élénku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

a) povinnost oznémit pojiét’ovné, :26 nastala ékodné udélost ve smyslu élémku 5 bodu 1 pism. f VPPMO—

P, je pojistm’k, pojiétény povinen splnit nejpozdéji do 2 pracovnich dnfi, ode dne, kdy 5e 0 jejim vzniku

f/
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dozvédél, nebo se mohl dozvédét. Pokud tak neuéini: vystavuje se pojiétén}? nebezpeéi sankce uvedené
v éle’mku 5 bodu 4 VPPMO—P (prévo pojiét’ovny plnénl' z pojistné smlouvy odmitnout).
b) p0ji§tény mé povinnost dohodnout se spojiét’ovnou poté, co nastala §k0dné lldélost, 11a osobé
odbornika, ktery bude pi‘izva'm k provédéni praci na odstrafiovéni nésledkfi ékodné udélosti a
k pf‘ipadnému vypracovéni znaleckého posudku. Pokud tak pojiéténjr neuéini a povéi‘i odbornika bez
souhlasu pojiét’ovny, néklady na néj pojiét’ovna neuhradi.

Pokud pojistnik, pojiétény mafi svy'm jednénim vyfizcni préva. formou uznéni, uspokojeni nebo
narovnéni navrhované pojiél’ovnou, nem’ pojiétbvna povinna hradit iédné dodateéné néklady vyvolané
timto jednénim pojistnika, pojiéténého, ani fuck 2 prodleni za dobu mafeni.

Doloika V99 P0ji§téni odpovédnosti za §kodu zpfisobenou na iivotnim prostf'edi
Odohylné od ustanovenl' élénku 22 bodu 2 a éls’mku 24 bodu 3 pism. b VPPMO—P se Lljednzivé:
Pojiéténi sc vztahuje na povinnost poji§ténéh0 nahradit ékodu \fzniklou na iivotnim prostfedi, a to v
rozsahu déle uvedcném.
Pf‘edpokladem vzniku préva na pojistné plnéni je, is v dobé trvz'mi pojiéténi nastalajak ékodné udélost,
tak prvni projev prvni ékody plynouci z. této ékodné udélosti. Skodnou udélosti so V tomto pf‘ipadé
rozvumi néhlé, nahodilé, mimofédné, (":ésteéné nebo zcela neovladatelné, éasové a prostorové Ohraniéené
udz'llosl:, které vznikla 11a iivotm’m prostfedi v souvislosti s éinnosti pojiéténého uvedcnou v pojistné
smlouvé a na l’lzemi vymezeném v pojistné smlouvé.
Poji§fovna poskytnc pojistné plnéni pouzc V rozsahu pfiméfenych nékladfi (s pouiitim metod znémych
v dobé, kdy sc zapoéalo s opatfenimi) na zamezeni, odstranéni, neutralizovéni jakéhokoliv (lniku,
vytoku, éifem’ nebo vypouéténi nebezpeénych chemickych létek, létck obsaienych ve smési nebo
pPedmétu a chemické smési ve smyslu zékona 5. 350/2011 8b., 0 chemickjlch létkéch a chemickych
smésich a 0 zméné nékterjmh 2.511(0a (chemicky zékon), V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, ke kterému doélo
nebo dochézi nésledkem ékodné udélosti. Podminkou pro poskytnuti pojistného plnéni pf'itom je, 226 26
§kodné udélosti bezprostfedné hrozi vznik §kody éi 1’1jmy pfi ublfieni 11a zdravi nebo usmrccni fyziclq'lm
nebo prévnickym osobém odliénym od pojiéténe’ho.
Jiné néklady ve smyslu élémku 26 bodu 3 VPPMO-P (néklady na odménu advokz'lta za obhajobu v
trestnim fizeni, néklady fizeni o néhradé §kody éi fijmy, néklady poékozeného vynaloiené V souvislosti
s mimosoudnim projednévénim préva na néhradu §k0dy éi 1’1jmy) uhradx’ pojiét’ovna maximélné do vyée
sublimitu pojistného plnéni uj ednaného pro tuto doloiku.
Vedlc obecnych vyluk zpoji§téni uvedenSIch ve VPPMO—P se pojiéténi v rozsahu této doloiky déle
nevztahuje na povinnost pojiéténého nahradit §kodu oi 1’1jmu:
a) vzniklou dribou 5i manipulaci pojiéténého s vojenskymi prostfedky, af jii v obdobi vélky 5i mimo
né,
b} vzniklou pfisobenim elektrickych nebo magneticky’ch poli nebo elektromagnetickj’ch ze’u’eni,
c) vzniklou pfisobenimjakéhokoliv zdroje ionizujiciho zéfeni,
d) vzniklou po§1<ozenim, zniéem’m nebo ztrétou majetku, ktery je souéésti pfirodniho nebo kulturniho
bohatstvi, zménou, poékozenim nebo zniéenim charakteristickych aspektfi krajiny, vyhynutim
iivoéiéného nebo rostlinného druhu, nebo zpfisobcm’m ekologické (ljmy,
e) vzniklou poékozenim pfirozeného stavu nebo podminek pfldy, vzduchu, ovzduéi, jakéhokoliv
vodm’ho toku nebo vodm’ch ploch, flory nebo fanny, pokud tcnto majetek neni ve Vlastnictvi iédné
fyzické nebo prévnické osoby,
I) vzniklou na plané rostoucich rostlinéch a volné iijiofch iivoéi§ich,
g) vzniklou nenéhlym, dlouhodobym, pozvolnjlm pfisobenim nebezpeénjrch létek nebo béiuj'm vlivem
provozu na okoli,
h) zpfisobenou zneéiéténim iivotniho prostfedi z dob dfivéjéich, nei je §kodné udélost,
i) vzniklou V dfisledku poruéem’ obecné zévaach norem a opatf'eni vydanjrch k tomu oprévnénS/mi
orgény, pokud toto poruéeni bylo nebo muselo byt znémé pojiéténému, statutérnimu orgénu nebo
kompetentnim f'idicim pracovnikfim pojiéténého pfed vznikem §kodné udélosti,
j) vzniklou V dfisledku §patného technického stavu, nedostateéné nebo vadné provcdené L'ldriby, pokud
tyto skuteénosti byly nebo musely by”: znémé pojiéténému, statutémimu zéstupci nebo kompotentnim
fidicim pracovnikfim pied vznikem ékodné udélosti,

!
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k) jejii moinost nemohla by’rt odhalena V dobé, kdy nastala ékodné udz’tlost, protoie to tehdejéi stav
védeckSIch a technickych poznatkfi neumoifioval,
I) jejii fihrady lze doséhnout z jiného p0ji§téni pojiéténého. V pfipadé, ie by existovalo jiné pojiéténi,
ktcré by pfl'mo nebo nepfi'mo krylo tutéi ékodu 5i fijmu, bude SB 1010 pojiéténi vztahovat na tuto Ekodu
(“Ii fljmu pfi ubliieni na zdravi nebo usmrceni pouze nad hodnotu pfesahujicx’ ééstku sp1atnou jako plnéni
z tohotojiného pojiéténi.

Ve vztahu k pojiéténému nebezpeéi uvedenému V doloice V99 (povinnost poji§téného nahradit ékodu
vzniklou 11a iivotm’m prostfedl’) mé pojis‘mik, pojiétény mad rémec povinnosti stanovenjrch v élz’mku 5
VPPMO—P tyto povinnosti:
a) povinnost oznémit pojiét’ovné, it: nastala ékodné udélost ve smyslu élz’mku 5 bodu 1 pism. f
VPPMO-P, je pojistm’k, poji§tény povinen splnit do 2 pracovnich dnfi, ode dnc, kdy so 0 jejim vzniku
dozvédél, nebo se mohl dozvédét. Pokud tak neuéim’, vystavuje se pojiétény nebezpeéi sankce uvcdené
V élénku 5 bodu 4 VPPMO—P (prévo pojiét’ovny plnéni z pojistné smlouvy odmitnout).
b) pojiétény mé povinnost dohodnout se 3 pojiét’ovnou poté, co nastala §kodné1 udélost, 11a osobé
odbomika ktcry budc pfizvén k provédém’ praci na odstrafiovéni nésledkfi ékodné udélosti a k
pfipadnému vypracovzini znaleckého posudku. Pokud tak poji§1én§7 ncuéini a povéfi odbornika bez
souhlasu pojiét’ovny, néklady na néj pojiét’ovna neuhradi.

Poji§téni v rozsahu téchto doloiek (V110, V99) 56 sjednz’wé se sublimitem pojistného plném’ V6 vy§i
1,000.000,~ K6

Poji§téni v rozsahu téchto doloiek (V110, V99) so sjednévé se spolufiéasti ve vyéi 100.000,— K6

3.6.6. Doloika V111 Regresni néhrady

Ujednévé se, is poji§téni se vztahuje i na néhradu nékladfi lééeni vynaloienjzch zdravotul' pojiét’ovnou
na zdravo‘mi pééi ve prospéch zaméstnance poji§téného v di’lsledku zavinéného protiprévniho jednéni
poji§téného.
Pojiéténi se déle vztahuje i na regrcsni néhradu dévck nemocenského pojiéténi vyplacenych zaméstnauci
pojiéténého organem ncmocenského pojiéténi v dfisledku zavinéného protiprz’wniho jednz’mi pojiéténého
zji§téného soudetn nebo sprévnim orgénem.
Toto pojiétém’ se véak vztahuje jen 11a pfipady, kdy zaméstnanci poji§ténéh0 vzniklo prz’wo na pojistné
plnéni z pojiéténi odpovédnosti pf‘i pracovnim {Irazu nebo nemoci z povolém’, 2a pfedpokladu, is v dobé
twéni poji§téni do§lo k pracovnimu L'n'azu nebo byla zji§téna nemoc z povolénl'.

Pojiéténi v rozsahu této doloiky se sjednéwé se sublimitem pojistného plnéni ve vyéi 5,000,000; Kc“:
Pojistm’k stanovil pro pojiétém’ v rozsahu této doloiky, pokudjde o ékodné udzilosti zapfiéinéné v:
~ v obdobi 0d 1.4.2015 do 31.3.2018 sublimit pojistného plnéni ve vyéi 3.000.000,~ Kc":
— pied 1.4.2015, sublimit pojistného plném’ ve vy'féi 1,000.000,- K6.

P0ji§téni v rozsahu této doloiky se sjednz’wé se spolufiéasti ve vyéi 1.000; Kt":

3.6.7. Doloika V 103 Pfipoji§téni vyluky na majetkovou propojenost
Ujednévé se, fie odchylné 0d 61231l 24 bodu 8 pism. b VPPMO—P jsou v rozsahu p0ji§ténjfch nebezpeéi
sjednanych touto pojistnou smlouvou pojiétény i povinnosti pojiéténch nahradit §k0du 6i L'ljmu plv‘i
ubliiem’ na zdravi nebo usmrceni vzniklou osobé, které je ve vyznamném vztahu k pojiéténému.

Poji§téni V rozsahu této doloiky se sjednévé se sublimitem pojistného plnéni ve vjr‘s’i 5,000.000,- K5

P0ji§téni v rozsahu této doloiky se sjednévé so spolul’léasti ve VY§1 100.000; K6

.1/ »—— _
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3.6.8. Doloi’cka V101 Pojiéléni néhrady za nemajetkovou lijmu pf‘i ubliieni na zdravi nebo usmrcem’
(du‘éevni fitrapy)
Ujednéwé so, 21‘: 11a povinnost pojiéténého poskytnout pfi usmrceni nebo zvlé§f zéva'Zném 11131120111 na
zdl‘aVi penéiitou néhradu vyvaidjici duéevm’ L'ltrapy maniclu, rodiéi, dftéti (":1 jiné osobé blizké, se
pojiéténi vztahuje pouze V rozsahu a 7.21 podminek ujednanych touto doloikou.

Poji§téni V rozsahu této doloiky so sjednévé se sublimitem pojistne’ho plnéni ve vy‘s‘i S,000.000,— K1”:
Pojistm'k stanovil pro pojiéténi V rozsahu této doloiky, pokud jdc o ékodné udélosti zapfiéinéné
V obdobi od 1.04.2012 do 8. 7.2015, sublimit pojis’mého pluéni ve vyéi 2,000.000,- Ké.
Délo so ujednévé, it: pojistné plnéni zjedné ékodné udélosti, jejii pf‘l’éina nastala v obdobi od 1.4.2011
do 31.3.2012, nesmi pf‘eséhnout horm' hranici pojistného plnéni, které byla V pojis‘mé smlouvé ujednz’ma
pro obdobl', VC kterém pojiélény uplatnil u pojiét’ovny prévo na pojistné plnéni. Pro sériovou ékodnou
udz’llost 1312111, 26 pojistné plném’ ze V§CC11 udélosti V Sérii, jejichi pfiéina nastala V Obdobi 0d 1.4.2011
do 31.3.2012, nesmi pf'eséhnout horni hranici pojistného plnéni, které byla v pojistné smlouvé ujednéna
pro obdobi, VC ktcrém pojiéténj' uplatnil u pojiét’ovny prévo 11a pojistné p111éni .

v/v‘

V obdobi pf'ed 1.4.2011, sublimit pojistného plnéni ve VVéi 1,000.000,— K6.

Pojiéténi V rozsahu této doloiky so sjednévél so spolufiéasti ve vyéi 100.000; K6
Ujednévé so, is pojiétény‘ so podih’ na pluéni z kaidé §kodné udélosti, jejl’Z pf‘iéina naslala V obdobi pf‘ed
8.7.2015, spolufiéastl' VC Vj'éi 50.000; K6.

3.6.9. Doloika V76a Poji§téni povinnosti nahradit §k0du éi lijmu pf‘i ublfieni na zdravi nebo usmrccni
zpfisobenou virohkem, ktery by] uveden na trh pf‘ed vznikem poji§téni (nepravé retroaktivita)
Na zékladé élé11k11 24 bodu 4 pism. b VPPMO—P se ujednz’wé, is pojiéténi so vztahuje i na povinnost
pojiéténého nahradit §kodu 6i [1i pfi ubliieni 11a zdravi nebo usmrccni Zpfisobenou Virobkem, k101i
by] uveden do obéhu V dobé od 1.1.2006 do 31.3.2019.
Ujednévé se, 26 pfedpokladem vzniku préva 11a pojistné plnéni jsou pfedpoklady stanovené V élz’mku 22
bodu 3 VPPMO—P. Poji§t’ovna poskytne pojistné plnéni v rozsahu ujednaném ke dni uplatnéni pra’wa na
néhradu ékody 6i fijmy.

Pojiéténi V rozsahu této doloiky so sjednévé se sublimitem pojistného plném’ ve V)?§i 10,000.000,— Kc“:
Pojiétém’ V rozsahu této doloiky se sj ednévé s L’lzemm’m rozsahem Ceské republika
Pojiéténi v rozsahu této doloZky so sjednévé se spolufiéastf ve vyiéi 100.000,— K5
popf‘. pokud 116111 déle nebo jinde uvedenojinak.

3.7. Zvlii§tni ujednéni
Retroaktivni datum (v souladu s bodem 3.2. této pojistné smlouvy) je 1.1.2006.
Pojiéténi so vztahuje i 11a povinnost poji§téného nahradit ékodu (":1 0i pfi ubliieni na zdravf nebo
usmrceni zpfisobenou vadnj/m lrobkem (vadou vykonané préce), ktexy by] uveden 11a trh pfed vznikem
pojiéténl' (tedy uveden n21 trh 0d 1.1.2006) — plati ujedne’mi v rozsahu bodu 3.6.9. této pojistne' sm1ouvy.
Ujednéwé so, ie pojiétém’ se vztahuje na ékodni udélosti, ke kterym doélo a jejiohi pf‘iéina VZIIikla V
dobé mezi sjednanj/m retroaktivm’m datem a datem ukonécni pojiéténi s vyjimkou téch ékodnych (resp.
pojistnych) udélosti, které jii byly pojistm’kem (resp. pojiéténym) nah1é§eny (resp. uplatnény).
Retroaktivnim datem je 1.1.2006. Pojiét’ovna neni povinna poskytnout pojistné plnéni, pokud pojistnik V
dobé nabidky poji§téni sjednaného s datem doinnosti od 1.4.2019 Védé] nebo Védét méI a mohl, 2e
ékodné (pojistné) udz’dost jii nastala.

4. POJISTNE ZA JEDNOTLIVA POJISTNA NEBEZPEC‘i
4.1. Podkladom pro Vypoéet pojistného pro pojiéténf v zékladnim rozsahu je vyéc roénich pfl’jmfi

pojiéténého, které jsou pf‘edmétem dané zpf-ijmu a sjednany limit plnéni. Prijmy, ktorS/ch pojiétény
oséhl V lofiském roce= resp. které pfedpoklédé, éini 610,232.000,- K6.

1
I
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.1--.-. P16111611 pojistného woiiéténi v zékladm’m rozsahu a pro pojiéténi v rozsahg doloiek:
hProloikaWE. Pojistné nebezpeéi Pojistné v Ké *

1 _. _ Pojiéténi odpovédnosti V zék10d111'111 rozsahu — Ziplikovdna sazba 1.201.668,—
pojismého 1,969 promz'le (zaokrouhlené na 3AM).

2 7 Doloika V70 — aplz'kovdna sazba pojismého 4,800 promile. 4.800,—
' 3 Doloika V89 :pojz'stnéfixm' “— _ 30.000,—
4 130102101 V90 —p0jisméfixm’ " 25.000,—
5 Doloika V723 — aplikovdna sazbapojz‘smého 6, 500 promile. 6.500,—
6 Doloika V110 + V99 , ‘ aplikovdna sazba pojistného 4,440 4.440,-

promile.
7 Doloika V11 1 7 ’2' i
8 Do] oika V103

9 Dolo'Zka V 101 7 .., _ Pojisu‘éj‘izahfnumv pOs‘mem 2a
, _m_ 7- zékladni pojiéténi

10 Doloika V7621

*jedné se 0 roéni pojistné
Roéni pojistné za v‘s’echna pojistnz'l nebezpeéi sjednané timto poji§ténim éim’ 1,272.408,— K5.

5. POJISTNA DOBA
Poji§téni sc sjednévé 11a dobu 0d 1.4.2019 do 31.3.2020.

6. POJISTNE A JEHO SPLATNOST
6.1 . Pfehled pojistného k datu 1.4.2019 za poji§téni sjednané v poiistné smlouvé:

Nfizev p0ji§téni . Roéni pojistné v KE
_1’qii§téni odpovédnosti 1272.408,-
Celkem v KE 7_ 1,272.408,—

6.2. Ujednévé se, 20 platby pojis’mého budou hrazeny na fiéet makléfe. Uhrada pojistného bude provédéna
v éeské méné v pravidelnych étvrtletnich splétkéch splatnych v daném obdobi., resp. platby budou
provédény pojistnikem v éeské méné (K6) na fiéet pojiét’ovaci 111aklé1‘ské spoleénosti SATUM CZECH,
5.120. Pojistné se povaiuje za uhrazené dnem pf‘ipséni na {1081 pojiét’ovaciho zprostfedkovatele. D2110 V17.
bod 6.3. této pojistné smlouvy.

6.3. Ujedm’wé so, is pojistné buds hrazeno pojiét’ovné prostfednictvim pojiét’ovaciho zprostfedkovatele
SATUM CZECH, s.r.0., éislo flétu 6. 1'1: , VS 7065762813, konstantni symbol 3558,
v 11és1eduj1'c1'ch terminech a ééstkéch:
1. sp1é1tka ve vyéi 318.102; Ké do 1.5.2019,
2. spIétka ve VYéi 318.102; K6 d0 1.7.2019,
3. Sp12'1tka ve vyéi 318.102,- Kc": do 1.10.2019,
4. splétka ve eéi 318.102; Kc": do 1.1.2020.
Pojiét’ovna neuplatr‘luje (neaplikuje) pfiréiku za étvrtletni splatnost pojistného.
Pojistnik nebude poskytovat zélohy na pojistném.

6.4. Nebude-li nékteré splétka. uhrazena fédné a Véas, stévé so bez daléiho prvnim dnem prodlem' sjeji
l'lhradou splatnym celé jednorézové pojismé.

6.5. Dluiné pojistné mé pojistnfl< povinnost hradit na fiéct pojiét’ovny uveden}? V upomince.
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gqiislné smlouvy: 706—57628—13 slrana 14 215

1J
. Ujednévzi se, is nad rémec sjednaného pojistného nebudou fiétovény poplatky za sluiby souvisejici sc

sjednanym pojiéténim.

71‘. ZAVEREéNA USTANOVENi
7.1. Pojistnik déle prohlaéuje= 2e je seznémen a souhlasi se zmocnénim a zproéténim mléenlivosti dlc élénku

9 VPPMO-P.

7.2. Pojistnik prohlaéuje, ie by] informovén o zpracovéni jim sdélenych osobnl’ch fidajfi a fie podrobnosti
tykajl’ci se osobnich L’ldajfi jsou dostupné na wwwccskapojistovna.cz vsekci Osobnf fidaje a délc
v obchodnl’ch mistech pojiét’ovny. Pojistnl'k se zavazuje, :26 v tomto rozsahu informuje i pojiéténé osoby.
D2116 se zavazuje, is poji§fovné bezodkladné oznémi pfipadne’ zmény osobnich (ldajfi.

7.3. Odpovédi pojistm'ka na dotazy pojiét’ovny a {Idaje jl'm 11vedené u t011oto pojiéténi, se povaiuji za
odpovédi 11a otézky tykajici se podstatnych skuteénosti rozhodnych pro ohodnoccni pojistného rizika.
Pojistnik svym podpisem potvrzuje jejich 1'1plnost a pravdivost.

7.4. Pojistm'k timto prohlaéujc, ie 56 s uvedenymi pojistnymi podminkami seznaimil a podpisem této
smlouvy je pfijl’mé.

7.5. Stiinosti pojistnikfi, p0ji§ténych a oprévnénych osob se doruéuji na adresu pojiét’ovny Ceské pojiét’ovna
21.3., P. 0. BOX 305, 601 00 Brno a vyf‘izuji se pisemnou formou, pokud sc pojistnik, poji§tény,
oprévnéné osoby a pojiét’ovna ncdohodnou jinak. Sc su'inosti se uvedené osoby 111011011 Obrétit i na
Ceskou nzirodni banku, Na Pffkopé 28, 115 03 Praha 1, které jc orgénem dohledu nad pojiét’ovnictvim.

7.6. Prévem rozhodnym pro pojistnou smlouvuje prévni fad Ceské republilqa

7.7. Pojistnik prohlaéuje a svjnn podpisem stvrzuje, ie 56 seznémil s informacemi 0 p0ji§téni 21 111611721] 13110
dokumenty:
a) pojistné podminky dlc bodu 1.2. pojistné smlouvy.

7.8. Veékeré zmény a dop1ném’ 17.6 realizovat pouze formou pisemnych dodatkfi smlouvy, které budou
vzestupné oéislovény, Vyslovné prohlé§eny za dodatek této smlouvy a podepsény oprévnénymi zéstupci
smluvnich 311311.

7.9. Ujednévé se, is (thrady pojistného phléni budou hrazeny pojiét’ovnou oprévnéné osobé (oprz'wnénml
osobou se rozumi osoba, které v dfisledku §k0dné, resp. pojistné 11dz'110sti vzniknc prévo na pojislné
plnéni.

7.10. Tato pojistné smlouva je vyhotovcna V9 4 stejnopisech, z nichijeden obdrii pojistnik, jeden poji‘ét’ovaci
zprostfedkovatel a dva pojiét’ovna.

7.11. Pojiét’ovna bare na védomi, ic pojistnzi smlouva bude vedena v cvidenci smluv Vsetinské nemocnice a.s.
Pojis‘it’ovna prohlaéuje= Ze skuteénosti 11vedené v pojistné smlouvé nepovaiuje za obchodni mjemstvi a
udéluji svolcni k jejich uiitf a zvcf‘ejnéni bez stanoveni jalq'lchkoliv daléich podminek.

Pojistné smlouva, jeji pfipadné dodatky éi dohody o ukonéeni tohoto smluvnfho vzftahu budou
uvefejnény v registru smluv dle zékona ('3. 340/2015 8b., 0 zvlé§tnich podminkéoh fléinnost 11:":kterych
smluv= 11vefejfiovéni téchto smluv a registru smluv (zékon o registru smluv).

Smluvni strany se dohodly, 2e zvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti Vsetinské nemocnice 21.5.

8. PRiLOHY
Informaéni dokument 0 pojistném produktu
VStruénz’l informacc 0 zpracovz'mi osobnich fidajfl

1/’/
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Tento uy is z vefeinych rejstrikI‘I elemrnnicky pudepsal‘ Krajsky sour! v Ostravé [1: 00215732]' dne 20.11.2018 I.- 08:39.43.EPVId:g SssHkasdaymIFShfipXTg

Vypis
z obchodniho rejslfiku. vedeného

Krajskym soudem v Ostravé
odd“ 8. vloika 2946

Datum vzniku a zépisu: 20. zéff 2005
gspispva znacka:_ B 2945 yedené u Krajského soudu v Ostrgvé
QEphodnHirma: 1 Vsetinské nemocnice a.s. g
§j§lo Nemocniéni 955, 755 01 Vsetin V vIdentgfukgcnIcIsIo 268 71 068 __ if“ 7 ‘____ ;
Prévni forma: Akciové‘LSpoleéndét ‘ ‘ '
Predmét podnikéni:

_ opravy silnicm’ch vozidel
hostinska cinnost
Inasérské rekondIcnI’ a regeneraénf sluiby
poskytovanI’ ambulantni a lflikové zaklaa' a speciafiEované, diagnostické.
léEebné preventivni a Iékérenské péée a daléIch sluzeb souvisejz’cmh
s poskytovanl’m zdravotnI’ péce v souladu s platnou pravnf upravou
silnicnI’ motorova doprava- nakladnf vnitrostatnI provozovana V02Id|y 0 nejvétsi
povolené hmotnosti do 3 5 tuny vcetné- naklaa mezinarodnf provozované
vozidly 0 nejvét§i povolené hmotnosti do 3,5 tuny véetné, - vnitrostétnf
pfilezitosmé osobm’
vyroba obchod a sluzby neuvedené v pi‘Ilohéch 1 a2 3 zwnostenského zakona

p‘r’edseda
pfedstavenstva:

Inistop‘r’edseda
predstavenstva:

Statutérnf organ- predstavenstvo:

MUDr. RADOMI‘R MARACEK,

Den vzniku funkce: 16. kvétna 2017
De",¥£‘i&t!,§,'?£5tV"i Z-LVémaZQlZ

Ing. VERA PROUSKOVA, MBA,

Den vzniku funkce: 16. kvétna 2017
Den vzniku élenstvi: 6. prosince 2015

élen pfedstavenstva:
Mgr. LUCIE STEPANKOVA, MBA.

Den vzniku Eiengtvi: 2. kvétnagOl?
Facet Charm: 3
Zpusob iednanI: 2a spoleénost jedna nIfS’té‘pi’edseda p’fédstavenstva nebo alespon 2 filenové

pfedstavenstva, pfiéemz tito 2a spoleénost podepisujf tak. 2e k napsané nebo
otiéténé firmé spoleénosti pFipojI svfij podpis s uvedenfm funkce.

Dozoréi rada:

/;7
I

1p‘r’edseda dozoréI
rady:

" -’ 1131613” -‘ r kéldnipcflflsulistopfldu 2918. 03331731,} .I I Ch.» ;. I’I:'-:I_IL' I» 3‘ I: =‘+i.‘"T‘f“‘»-I m I-=I*':‘ .‘ :I:.:*:II1' I‘II 'PM’I‘L I 1 'r‘ ILL-«~31: scnc‘ I ”In/'- I- 3‘5" 1:45:43 “'3'“

Ing. MILuéE MIKLI’KQVA,
gDen vzniku funkce: 27. dubna 2017 ;

Den vzniku ElenstVI’: 13. bfezna 2017 E



ilen dozoréi rady:

oddil B. vloika 2946

MUDr. MIROSLAV ADAMEK,

Den vzniku (:Ienstvr’: 13. bfezna 20_1_7
élen dozorél’ rady:

Ing. MARTIN DEVA, dat. nar.

Den vzniku filgtwstvi: 13. 0751932017 ‘
élen dozorél’ rady:

lng. MIROSLAV HLADiK, dat. nar.

Den vzniku Clenstvl': l3. bfezna 20177"
Elan dozorEf rady:

élen dozfifi'n’ rady:

Elen dozoréi rady:

Mgr. MILENA KOVAfiziKovA, dat. nar.

Den yvz_njku élenstvfri.21: bfezna 2017

lng. JAROSLAV KUCERA, dat. nar.

Den vznikq élenstvi: 13. bfezna 2917 7

lng. TOMAS PAJONK, dat. nar.

Den vzniku élenstvi: 27. bFezna 2017
élen dozoréi rady:

MUDr. ROBERT TELEKY, dat. nar.

Den vzniku élenstvi: 13. bfezna 2017
Poée}_¢!§nfi:

Jediny akcionéf:
9

l’nsky kraj, ii): 708 91 320
am, Tf.Tomé§e Bati 21, P86 76001

Akcie‘e ’
3O ks kmenové akcie na jméno v Iistinné podobé ve jmenovité hodnoté 100 000,-
KE -1-
271 ks kmenové akcie najméno v listinné podobé ve jmenovité hodnoté 1 000
000,- K6

Zékladni kapitél: 274 000 000,- K6

Ostatni skuteénosti:
Spyalceno: 274 000 000,- Ké

Obchodnf korporace 5e podi‘idila zékonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zékona 5.9012012 8b., 0 obchodnich spoleénostech a druistvech.
Jediny akcionéf 3e vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 pism. c) 61 § 490
odst. 2 zékona 0 obchodnich korporacich pfednostniho préwa na upisovém’
nevi/ch akcii. Jediny akcionaf rozhodl, ie véechny akcie budou nabidnuty k
upsani pfedem uréenému zéjemci, kterSIm je l’nsky kraj se sidlem Zlin, tf. T.
Bati 21, 15: 70891320. Akcie budou upsémy uzavfenim smlouvy o upsani akcii
mezi pFedem uréenym zéjemcem a spoleénosfi ve smysiu ustanoveni § 479
zakona o obchodnich korporacich

Jediny akcionéf rozhodl v pfisobnosti valné hromady cine 26.4.2016 o zvyéem'

é‘dnxQUIiSIGpéHUZUJ-Bfisa‘? .» w .. 1 .2121: -11-
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zékladniho kapitalu spoleénosti z dosavadnich 260.800.000,- Ké. na Eastku ve
vyfii 274.000.000,- K6, tj. o Eastku ve vyéi 13.200000.— K6, pfiéemi se
nepfipouéti upisovém’ akcii nad ééstku navrieného zvyéenf, takto:
a) bude upisovéno:
~ 13 kusfi kmenovych akch‘ na jméno v listinné podobé ve Jmenovité hodnoté
1.000.000.- K6.
- 2 kusy kmenovflch akcii na jméno v listinné podobé ve jmenovité hodnoté
100.000,- K6.
b) zvyéem’ zakladm’ho kapitélu bude provedeno upsém’m nevi/ch akcif, jejichi
emisni kurz se splacf penéiitym vkladem.
c) Vzhledem ke vzdéni se pfednostniho prévajedinym akcionéfem, se nepouiije
ustanoveni § 484 a nésl. zékona o obchodm’ch korporacfch a akcie budou
nabl’dnuty k upséni zéjemci Zlfnskému kraji, ktery upi§e 13 kusfl kmenovych akcii
najméno v listinné podobé, ve jmenovité hodnoté 1.000.000,-Ké zajednu akcii a
2 kusy kmenovych akcii na jméno v listinné podobé ve jmenovité hodnoté
100.000.~ K6.
d) Mistem pro uzavfenf smlouvy o Dpisu akcil' se stanovf sfdlo akcionafe Zlin. tF.
Tomaée Bati 21. PSC 761 90 v kanceléfi hejtmana.
e) Akcie upisované bez vyuZiti pfednostniho prava budou upsany ve Ihfité 3 anti
ode dne pfijeti usneseni jediného akcionafe, t’nského kraje. o zvyéenl’
zékladnfho kapitalu.
f) Emism’ kurz nové upsanych akcif je shodny s jejich jmenovitou hodnotou.
g) Lhfita pro splaceni emism'ho kurzu nové upsanymh akcil’ se stanovn’ na 5 dnfi
ode dne Upisu akcif.

Zlinsky kraj a spoleénost Vsetl’nska nemocnice as. uzavfeli due 2. dubna 2014
smlouvu o 0véru é. D/0155/2014/ZD, ke které byl dne 27. (mora 2015 uzavfen
dodatek (‘2. 1 a dne 9. fiervence 2015 dodatek (‘2. 2, jejimi pfedmétem byio
poskytnuti UVéru spoleénosti Vsetinska nemocnice {1.3. V9 v95: 20.000.000,~ K6.
Ke dni pfijeti usneseni jediného akcionafe, Zlinského kraje. o zv9§enf zék£adniho
kapitélu, éinf nesplacené East jistiny flvéru 13.200.000,- Ké.
Spoleénosti Vseti’nska nemocnice a.s. vznikne pohledévka vz‘fzéi Zlfnskému kraji z
titulu smlouvy o Upisu 13 kusfi akcii o jmenovité hodnoté 1.000.UOO.- K6, za
jednu akcii a 2 kusfi akcii o jmenovité hodnoté 100.000,— K5, zajednu akcii}
celkem ve vyéi 13.200.000,- K6.

Jediny akcioné? rozhodl, ie se pfipouéfi moinost splacenf emism’ho kursu
upsanych akcil’, ktery se spléci penéiitym vkladem, zapoétenfm penéiité
pohledévky upisovatele, Zlinského kraje, IC 70891320, vzniklé z titu!u
poskytnutého Dvéru na zékladé smlouvy o L’uvéru é. D10155/2014IZD ze dne 2.
dubna 2014. ve znénf dodatku 6. 1 ze dne 27. (more: 2015 a dodatku (‘2. 2 2e dne
9. éervence 2015 we v37§i 13.200.000.- K5, proti pohledavce spoleénosti
Vsetl'nské nemoonice a. s. vfiéi upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o flpisu 13
kusfi akcii o jmenovité hodnoté 1.000.000; KC. zajednu akcii a 2 kusfi akcif o
jmenovite' hodnoté 100.000,» K6, za jednu akcii, tj. pohledévka ve vyéi
13.200.000.- K6. a to ma zékladé dohody o zapoétem’, které bude uzavfena ve
lhflté 5 tint! 0d Lipisu akcil’.

Jediny akcionéf schvaluje néwrh dohody o zapoéteni penézité pohledavky
pfedem uréeného zéjemce, Zlinského kraje, vfiéi spoleénosti proti pohledévce
spoleénosti na splacenf emisniho kursu novych akcif. Splaceni emism’ho kursu
upsanflch akcii uzavfenim dohody o zapoétem’ musi by’rt provedeno nejpozdéji do
5 dnfi od apisu akcii a pfed podém’m névrhu na zapis zvyéenf zékladnfho

I ~18 ajégplamé kfl‘ filBDJlBtQdU—ZEIBGBSEM 1 ‘VVA M 3‘ 0, Hit ‘7. 4777.“??1 we": . ‘. mi: I Wj Win 1 .1‘_! x '- ,-.x.r.:‘.: ’—‘r:—.;‘-_= -. :1.‘ £7,423 1"-rl-'-K.-.
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kapitélu do obchodniho rejstfiku. Podpisy na dohodé o zapoéteni musi bid
Ufedné ovéfeny.
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Odbor zdravotnictvi Vsetinské nemocnice as.
oddéleni sprévm’ch éinnostf ve zdravotnictvi Nemocniénl 955

755 O1 Vsetin

Datum Vyfizuje Cislo jednaci Spisové znaéka
29. fijna 2018 KUZL 71286/2018 KUSP “285/2018

R o 2 H o D N U Ti
0 ZMéNE REGISTRACE NESTATNiHO ZDRAVOTNICKEHO ZAREZENi

Krajsky Iliad Zlinského kraje, odbor zdravotnictvu’, jakoito sprévni organ vécné a mistné pfisluény podle
§ 15 odst. 1 pism. a) zékona éislo 372/2011 8b., 0 zdravotnich sluébéch, rozhodl podie§ 18 ve spojem'
8 § 121 odst. 3 téhoi zékona a podle § 10 zékona (“11510 500/2004 8b., sprévni fad. ve znénf pozdéjéich
pfedpisfl, na zékladé iédosti poskytovatele zdravotnich sluieb o zméné registrace vydané dne
22. 3‘ 2007, pod éislem jednacim KUZL 19471/2007 SZD—Hd, takto:

1. méni se registrace nestétniho zdravotnického zaFizeni tak, ie se odnimé oprévnéni pro druh
a rozsah poskytované zdravotni péée: klinické onkologie, ambulantni péée

2. méni se odbomy zéstupce poskytovatele zdravotnich sluieb:
o vypouéti se:

Jméno a pfijmeni:
Datum narozenf:
Adresa mlsta trvalého pobytu:

- nahrazuje se:

Jméno a pfijmeni:
Datum narozeni: n
Adresa mista twatého pobytu:

s platnosti ode dne: dnem nabyti prévni moci rozhodnuti

Po véech provedenych zménéch mé registrace vydané pod 6. j. KUZL 1947112007 SZD- Hd, dne
22. 3. 2007, prévnické osobé Vsetinské nemocnice a.s., Nemocniéni 955, 755 O1 Vsetin
nésledujici znéni:

Nézev: Vsetinské nemocnice a.s.
SidJo: Nemocniéni 955, 755 01 Vsetin
Prévni forms: Akciové spoleénost
IC: 268 71 068

3' Krajskg fifad Zlinského kraje ICC): 70391320I tfida To fit: 831.1 21
' LIE/Elfin} '. ‘1 5:1 (.1 .3731: w 122+ . 1 - 5:3. .1» . ~ ; sf fi' m‘ I; -,‘-.:.:ir:; -;-



II Kraislqi I'l‘r'ad
Zh’nskéhu kraie

Statutémi otgén:

Jméno a pfijmeni:
Datum narozeni:
Adresa misia trvalého pobytu:

Jméno a pfijmeni:
Datum narozeni;
Actress mista trvalého pobytu:

Jméno a pfijmeni:
Datum narozeni:
Adresa mista trvalého pobytu:

Odbomy zéstupce:

Jméno a pfijmenl':
Datum namzeni:
Adresa mista trvalého pobytu:

str. 2/5 k ('3. j. KUZL 7128612018

MUDr. Radomir Marééek, pfedseda piedstavenstva

lng. Véra Prouskové, MBA, mistopfedseda pfedstavenstva

Mgr. Lucie étépénkové, MBA, Elan pfedstavenstva

Druh a rozsah zdravotnf péée: Poskytovéni ambulantni a laikové, zékiadni, specializované,
diagnostické, Iééebné, preventivni a lékérenské péée a daléich sluieb souvisejicich
s poskytovénim zdravotni péée v nasledujicim rozsahu:

1) Ambulantni péée v oborech
- Anesteziologie a intenzivni medicina
. Détské lékafstvi
. Diabetologie
. Geriatrie
~ Gynekologie a porodnictvi
. Chirurgie véetné cévni chirurgie, Lirazové chirurgie
- Infekéni Iékafstvi
- Klinické psychologie
- Klinické biochemie
. Neurologie
. Oftalmologie
. morinolaryngologie,audiologie
1 Ortopedie
o Praktické lékafstvi pro déti a dorost
. Rehabilitaéni a fyzikélni medicine. fyzioterapie
- Tuberkuléza a respiraéni nemoci

Vnitfni lékaistvi véetné kardiologie, angiologie, gastroenterologie, nefrologie
adial92y

- Hematologie a transffizni lékafstvi
- Zubni lékafstvi v rozsahu poskytovéni stomatologické sluiby prvni pomoci
- Praktické lékal‘stvi pro dospélé — LSPP
. Praktické lékafstvi pro déti a dorost -— LSPP

.//Krajsk\'1 L'IFad l’nského kraje
' tfida Toméée Bati 21

761 90 Zh'n
.

II"

’ = 14 |\II:5.\.}

ICC: 70891320
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. , ,., str. 3/5 k6.j. KUZL71286I2018II Kralsky urad
Zlinskéhu kraje

. Véeobecné praktické lékai'stvi, ambulantni péée primérni
- Nutriéni terapeut, ambulantni péée specializované
- Ergoterapeut, ambulantni péée specializované

2) Lfiikové péée v oborech
. Anesteziologie a intenzivni medicine
I Détské lékafstvi

Geriatrie véetné poskytovéni nésledné péée
Gynekologie a porodnictvi
Chirurgie
Neuroiogie
Ortopedie
Vnitfni lékafstvi

I

3) Zdravotni komplement
- Hematologie a transfl'zzni Iékafstvi
- Klinické biochemie

Lékafské mikrobiologie
. Patologicka anatomie

Radiologie a zobrazovaci metody

4) Ostatni
. Doprava ranénych a nemocm’lch
. Poskytovéni lékérenské péée v rozsahu nésledujicich éinnosti:

. VYdejni éinnost pro vefejnost (na adrese):
~ Nemocniénf 945, 755 01 Vsetin
— Nemocniéni 955, 755 O1 Vsetin

. vydej na iédanky pro poskytovatele ambulantni a jednodennl péée

. Wdej na iédanky pro poskytovateie lfiikové péée na adrese:
— Vsetinské nemocnice a.s.. Nemocniénf 955, 755 01 Vsetin
- Krajské nemocnice T. Bati, 3.5., Havliékovo nébi‘eii 600, 762 75 ln

. pfiprava Iééivych pfipravkfl v rozsahu:
1. lééivé pfipravky, u kterych neni poiadovéna sterilita
2. sterilni Iééivé pfipravky s protimikrobm’ pfisadou
3. sterilni Iééivé pfipravky bez protimikrobni pfisady

. pfiprava a kontrola éistoty medicinélniho vzduchu pro zdravotnické zafizeni na adrese:
— Vsetfnské nemocnice 3.5., Nemocniéni 955, 755 01 Vsetin

- chemické a fyzikélné chemické kontrola éiéténé vody pro Iékérny v rozsahu platného Iékopisu
o vstupni kontrola lééivych létek a pomocnych létek
o kontrola Iééivych pfipravkfl pfipravovanych opakované na Zédanku
- vstupni. mezioperaéni a vystupni kontrola pfipravovanych Iééivych pfipravkfl
- pffprava zkoumadel

Odborné pracovi§téz
- odborné pracoviété pro pfipravu sterilnich lééivych pfipravkfi:

- ostatnich — bez protimikrobm’ pfisady

Krajslq'l fifad Zlinského kraje ICO: 70891320
’s’tfida Toméée Bati 21
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- odborné pracoviété pro pfipravu medicinélnlho vzduchu na adrese:
- Vsetinské nemocnice 21.5.. Nemocniéni 955, 755 01 Vsetfn

- odborné pracoviété pro kontrolu lééivych pfipravko (a pfipravu zkoumadel)

Misto provozovéni: 1. Nemocnién1955, 755 01 Vsetin
2. Navy Hrozenkov 455
3. Vsetin, Nemocniéni 945, P36: 755 01

Odflvodnénk

Dne 10. 10. 2018 obdriel Krajsky Grad Zlinského kraje, odbor zdravotnictvi (déle jen ,.sprévni orgén“).
oznémeni prévnické osoby Vsetinské nemocnice a.s., IC: 268 71 068, se sidiem Nemocniéni 955,
755 01 Vsetln (déle jen ,,oznamovatel"), o zméné Odajfl uvedenjtch v rozhodnuta‘ o registraci vydané
Krajsky‘rm tiradem Zlinského kraje. dne 22. 3. 2007, pod (2. j. KUZL 19471/2007 SZD-Hd.

S odkazem na ustanoveni § 121 odst. 3 zékona é. 372/2011 8b., 0 zdravotnich siuébéch, sprévni organ
konstatuje, 2e oznamovatelem byly pfedloieny veékeré podklady stanovené touto prévni normou pro
provedeni zmény registrace nestétniho zdravotnického zafizeni. Po posouzeni predloienych podkiadfi
sprévni orga'n konstatuje, 2e oznémené zmény vyhovuji zékonnym podminka‘m pro provozovéni
nestétniho zdravotnického zafi'zeni. Proto byla na zékladé oznémeni vydéna tato zména registrace
nestétm’ ho zdravotnického zafizeni.

Noni-Ii zékonem ("3. 372/2011 8b., 0 zdravotnich sluibéch a podminkéch jejich poskytovém’ (zékon o
zdravotnich sluibéch), stanoveno jinak, vztahuji se na poskytovéni zdravotni péée v uvedeném
zdravotnickém zafi'zeni. pfedpisy vydané kjeho provedeni a dale zejména zékony
é. 373/2011 51)., o specifickflch zdravotnich Sluibéch, 5. 48/1997 8b., 0 vefejném zdravotnfm pojiéténi,
ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl, 6. 95/2004 8b., 0 podmfnkéch ziskévanf a uznévénf odbomé zpflsobilosti
a specializované zpfisobilosti k vykonu zdravotnického povoléni Iékafe, zubniho Iékafe a farmaceuta‘
ve znéni pozdéjéich pFedpisfi, a 6. 96/2004 Sb. 0 podminkéch ziska‘véni a uznévénl' zpfisobilosti
kvy’vkonu nelékafskych zdravotnickych povoléni a kvykonu éinnosti souvisejicich sposkytovénim
zdravoini péée a o zméné nékterSIch souvisejicich zékonfl (zékon o nelékafskych zdravotnickych
povoiénich), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a pfedpisy vydané k jejich provedeni.

Poskytovalel zdravotnich siuieb je povinen pisemné oznémit pfi'sluénému sprévnimu orgénu Véechny
zmény tykajr’ci se fldajfi uvedenf/ch v mzhodnuti o udéleni oprévnéni k poskytovéni zdravotnich siuieb
a déle véechny zmény tykajici se 0daj0 V dokladech pfedkiédanych 5e iédosti o udéiem' oprévnéni
a pfedioiit o téchto zménéch doklady, a to do 15 dnfi ode dne, kdy se 0 nich dozvédél (§ 21 zékona
é. 372/2011 8b.).

’XKrajsky'I fiFad Zh’nského kraje 100: 70891320
/tda Toméie Bati 21
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Pouéeni o odvoléni:

Profi tomuto rozhodnuti }e pfi'pustné odvoléni die § 81 zékona é. 500/2004 3b., sprévni Fad, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl a to do 15 dnfl ode dne jeho oznémem’. Lhflta k podéni advolém‘ poéiné béiet
prvnim dnem nésiedujfcim p0 dni doruéenf. Odvoléni se podévé u Krajského L'IFadu Zlinského kraje.
odboru zdravotnictvi, a bude o ném rozhodovat Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky.

otisk fifedm’ho razitka

vedouci oddéleni sprévnich éinnosti ve zdravotnictvi
odboru zdravotnictvi KUZK

(dokument je opatfen elektronickym podpisem)

Toto rozhodnuti 29 due 29. 10. 2018, Ezj. KUZL 71286/2018, nabylo prévni moci dne 14. 11. 2018.

1 Fida Toméie Bat? 21
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Pojištění majetku
a odpovědnosti

Informační dokument o pojistném produktu
Produkt: 
Pojištění podnikatele a právnických osob 
(pojištění majetku, pojištění obecné a profesní 
odpovědnosti, vč. odpovědnosti poskytovatelů 
zdravotních služeb)
Pojištění asistence

Pojištění majetku
Předmětem pojištění jsou stavby, movité věci (stroje, 
zařízení, zásoby, cennosti atd.), příp. finanční ztráty 
v důsledku přerušení provozu. Z pojištění se poskytuje 
náhrada nákladů na opravu nebo znovupořízení 
předmětu pojištění v důsledku jejich poškození, zničení 
nebo ztráty sjednanými pojistnými nebezpečími.

Stavby
  Živelní nebezpečí (požár, výbuch, úder blesku, pád 
letadla, povodeň a záplava, vichřice a krupobití, sesuv 
půdy, pád stožárů, tíha sněhu a námrazy, zemětřesení, 
vodovodní škody)

  Náraz dopravního prostředku
  Odcizení stavebních součástí
  Vandalismus, znečištění barvou
  Přepětí po úderu blesku

movité věci
  Živelní nebezpečí
  Odcizení krádeží, loupeží, vandalismus

Přerušení provozu
Kryje finanční ztrátu vzniklou v důsledku věcné škody 
na pojištěném majetku, tj. ušlý zisk a stálé náklady, ušlé 
nájemné, vícenáklady (zvýšené náklady na zkrácení 
přerušení provozu)

  Živelní nebezpečí, odcizení, vandalismus

elektronická zařízení
  Pojištění proti všem nebezpečím (allrIsK), která 
nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými 
podmínkami vyloučena

Pojištěny jsou zejména:
  Vnitřně vzniklé mechanické a elektrické poruchy
  Živelní nebezpečí
  Pády a nárazy
  Vandalismus, chyby obsluhy, nedbalost a nešikovnost

Stroje
  Pojištění proti všem nebezpečím (allrIsK),  
která nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými 
podmínkami vyloučena

Hlavní výluky:
  Válečné události, vzpoury, terorismus, stávky, zásahy 
státní nebo úřední moci

  Jaderné reakce (záření, radioaktivní kontaminace), 
azbest, formaldehyd

  Úmyslné jednání pojistníka nebo pojištěného
  Škody vzniklé před počátkem pojištění

Pojištění majetku

Stavby
  Neudržované a opuštěné stavby, dočasné stavby, 
podzemní stavby, stavby na vodních tocích

  Pozemky včetně jejich porostů

movité věci
  Drážní vozidla, letadla a jiná zařízení pro létání, lodě 
a jiná plavidla

  Zvířata, porosty

Přerušení provozu
  Variabilní náklady, které nejsou v době přerušení 
provozu vynakládány 

  Penále, pokuty, manka, náhrada újmy
  Zisk a stálé náklady z kapitálových, spekulačních 
či pozemkových obchodů, obchodů s emisními 
povolenkami, z prodeje majetku, obchodů 
s nehmotným majetkem a z ostatních finančních 
operací

elektronická zařízení a Stroje
  Škody vzniklé korozí, erozí, abrazí, oxidací, 
opotřebením, nedostatečným používáním

  Škody vzniklé dlouhodobým biologickým, chemickým, 
tepelným procesem, znečištěním, poškrábáním

  Škody na zvukových, obrazových nebo jiných 
záznamech a datech

  Škody vzniklé počítačovým virem nebo obdobným 
programem

Co je předmětem pojištění? na co se pojištění nevztahuje?

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

o jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění majetku a odpovědnosti pro podnikatele a právnické osoby. Pojištění se sjednává jako škodové. 

Společnost: 
Česká pojišťovna a.s.

Česká republika
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nebo ztráty sjednanými pojistnými nebezpečími.

Stavby
  Živelní nebezpečí (požár, výbuch, úder blesku, pád 
letadla, povodeň a záplava, vichřice a krupobití, sesuv 
půdy, pád stožárů, tíha sněhu a námrazy, zemětřesení, 
vodovodní škody)

  Náraz dopravního prostředku
  Odcizení stavebních součástí
  Vandalismus, znečištění barvou
  Přepětí po úderu blesku

movité věci
  Živelní nebezpečí
  Odcizení krádeží, loupeží, vandalismus

Přerušení provozu
Kryje finanční ztrátu vzniklou v důsledku věcné škody 
na pojištěném majetku, tj. ušlý zisk a stálé náklady, ušlé 
nájemné, vícenáklady (zvýšené náklady na zkrácení 
přerušení provozu)

  Živelní nebezpečí, odcizení, vandalismus

elektronická zařízení
  Pojištění proti všem nebezpečím (allrIsK), která 
nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými 
podmínkami vyloučena

Pojištěny jsou zejména:
  Vnitřně vzniklé mechanické a elektrické poruchy
  Živelní nebezpečí
  Pády a nárazy
  Vandalismus, chyby obsluhy, nedbalost a nešikovnost

Stroje
  Pojištění proti všem nebezpečím (allrIsK),  
která nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými 
podmínkami vyloučena

Hlavní výluky:
  Válečné události, vzpoury, terorismus, stávky, zásahy 
státní nebo úřední moci

  Jaderné reakce (záření, radioaktivní kontaminace), 
azbest, formaldehyd

  Úmyslné jednání pojistníka nebo pojištěného
  Škody vzniklé před počátkem pojištění

Pojištění majetku

Stavby
  Neudržované a opuštěné stavby, dočasné stavby, 
podzemní stavby, stavby na vodních tocích

  Pozemky včetně jejich porostů

movité věci
  Drážní vozidla, letadla a jiná zařízení pro létání, lodě 
a jiná plavidla

  Zvířata, porosty

Přerušení provozu
  Variabilní náklady, které nejsou v době přerušení 
provozu vynakládány 

  Penále, pokuty, manka, náhrada újmy
  Zisk a stálé náklady z kapitálových, spekulačních 
či pozemkových obchodů, obchodů s emisními 
povolenkami, z prodeje majetku, obchodů 
s nehmotným majetkem a z ostatních finančních 
operací

elektronická zařízení a Stroje
  Škody vzniklé korozí, erozí, abrazí, oxidací, 
opotřebením, nedostatečným používáním

  Škody vzniklé dlouhodobým biologickým, chemickým, 
tepelným procesem, znečištěním, poškrábáním

  Škody na zvukových, obrazových nebo jiných 
záznamech a datech

  Škody vzniklé počítačovým virem nebo obdobným 
programem

Co je předmětem pojištění? na co se pojištění nevztahuje?

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

o jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění majetku a odpovědnosti pro podnikatele a právnické osoby. Pojištění se sjednává jako škodové. 

Společnost: 
Česká pojišťovna a.s.

Česká republika
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PouéfOVNAPojiéténi majetku @ éESKA
a odpovédnosti
Informaénl' dokument o pojistném produktu
Spoleénost: Produkt:
(vZeska' pojiét’ovna a.s. Pojiéténl' podnikatele a pra’vnickych osob

(pojiéténl’ majetku, pojiéténl' obecné a profesnl’
odpovédnosti, v6. odpovédnosti poskytovatelfi

Ceské republika zdravotm’ch sluéeb)
Pojiéténl' asistence

Tento dokument poskytuje pouze struc‘fny pFehled za’kladnl’ch vlastnostl’ pojiéténl’. Uplné informace o produktu najdete
v pFedsmluvnI’ch informadch, v pojistnflch podml'nka'ch a pojistné smlouvé, kde je uveden i konkrétnl' rozsah pojiéténl'
(ne véechna v tomto dokumentu uvedené pojiéténl’ musi b)’/t v pojistné smlouvé sjedna’na).
O jakfl druh poji§téni se jedné?
Pojiéténl’ majetku a odpovédnosti pro podnikatele a prévnické osoby. Pojiéténl’ se sjednéva’ jako ékodové.

Co je pi‘edmétem po'iéténi. E Na co se po'iéténi nevztahuje?

PouéTI'aNi MAJETKU Hlavni Wluky:
PFedmétem pojiéténl’ jsou stavby, movité véci (stroje, X Va'leéné udélosti, vzpoury, terorismus, stévky, zésahy
zaFI’zenI', zésoby, cennosti atd.), pFI’p. finanEnI’ ztréty stétnl' nebo UFea' moci
v dflsledku pFeruéenI’ provozu. Z pojiéténl’ se poskytuje X Jaderné reakce (zéFenI', radioaktivm’ kontaminace),
néhrada nékladt’l na opravu nebo znovupoFI’zenI’ azbest, formaldehyd
pFedmétu pojiéténl' v dfisledku jejich poékozenl’, zniéenl' X Umyslné jedna’nl’ pojistnl'ka nebo pojiéténého
nebo ztréty sjednanYmi pojistn3’1mi nebezpeél'mi. X §kody vzniklé pFed poéétkem pojiétém’
Stavby v v ,

fivelnl’ nebezpeél' (poiér, VYbuch, L’Jder blesku, péd POJISTENI MA’ETKU
letadla, powder? a za’plava, vichFice a krupobitl’, sesuv Stavby
pfidy, péd stoiérfi, tl’ha snéhu a némrazy, zemétFesenI',
vodovodnl’ ékody)
Na’raz dopravnl'ho prostFedku
Odcizenl’ stavebnl’ch souéa’stl'
Vandalismus, zneéiéténl’ barvou
PFepétI' po Uderu blesku

X Neudriované a opuéténé stavby, doéasné stavby,
podzemnl' stavby, stavby na vodnl'ch tocich

X Pozemky vEetné jejich porostl‘]

Movité véci
X Dréim’ vozidla, letadla a jiné zaFI'zenI’ pro Iéta'nl’, Iodé

Movité véci a jiné plavidla
fivelnl’ nebezpeél' X ZVI’Fata, porosty
Odcizenl’ krédeiu’, Ioupeil', vandalismus

Preru§enl provozu
X Variabilnl’ na’klady, které nejsou v dobé pFeruéenI'

provozu vynaklédény
X Penéle, pokuty, manka, néhrada Ujmy
X Zisk a stélé néklady z kapitélovflch, spekulaénl’ch

Ei pozemkovf/ch obchodt’l, obchodl‘] s emisnl’mi
povolenkami, z prodeje majetku, obchodCI

Pi‘eruéeni provozu
Kryje finanénl' ztra’tu vzniklou v dflsledku vécné ékody
na pojiéténém majetku, tj. u§|§12isk a stélé néklady, uélé
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fivelnl’ nebezpeél', odcizenl', vandalismus
Elektronicka' za‘r'izeni s nehmotnSIm majetkem a z ostatnl’ch finanEnI’ch

Pojiéténl' proti véem nebezpeél’m (ALLRISK), které operad
nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnYmi
podml’nkami vylouéena Elektronicka' za‘r'l'zeni a Stroje

X §kody vzniklé korozf, erozi, abraZI’, oxidacu’,
opotFebenI’m, nedostateénYm pouil'vénl’m

X §kody vzniklé dlouhodob3’1m biologickYm, chemick,
tepelnf/m procesem, zneéiétém’m, poékra’bénl’m

X §kody na zvukoch, obrazoch nebojin§1ch
zéznamech a datech

Stroie X §kody vzniklé poEI’taEOVYm virem nebo obdobnYm
Pojiéténl' proti véem nebezpeél’m (ALLRISK), programem
které nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnYmi
podml’nkami vylouéena

Pojiétény jsou zejména:
VnitFné vzniklé mechanické a elektrické poruchy
fivelnl’ nebezpeél'
Pédy a nérazy
Vandalismus, chyby obsluhy, nedbalost a neéikovnost
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Pojištění majetku

Stavby a movité věci
  Horní hranicí pojistného plnění se rozumí pojistná 
částka nebo limit pojistného plnění uvedený 
v pojistné smlouvě, který stanoví pojistník na vlastní 
odpovědnost

  Pojistné plnění je poskytováno v nových cenách, 
pokud není opotřebení movitých věcí a staveb vyšší 
než 70 % jejich hodnoty. Při vyšším opotřebení je 
poskytováno pojistné plnění do výše jejich časové 
ceny. U movitých věcí lze odchylně ujednat v pojistné 
smlouvě plnění bez odpočtu opotřebení

Stroje
  Pojistné plnění je poskytováno v nových cenách, 
maximálně však do výše časové ceny stroje

elektronická zařízení
  Pojistné plnění je poskytováno v nových cenách.  
Po pěti letech od data výroby je pojistné plnění 
poskytováno do výše časové ceny elektronického 
zařízení

Pojištění oBeCnÉ a PRoFeSní oDPoVěDnoSti 
VČ. PoSkYtoVateLŮ ZDRaVotníCH SLuŽeB
  Horní hranicí pojistného plnění se rozumí limit/
sublimit pojistného plnění uvedený v pojistné 
smlouvě, který stanoví pojistník na vlastní 
odpovědnost

  Pojištění se vztahuje pouze na újmy vzniklé v době 
trvání pojištění, na území vymezeném v pojistné 
smlouvě, v souvislosti s oprávněně prováděnou 
činností

  Náhrada újmy může být v některých případech 
omezena zákonem nebo smlouvou

  Pojištění se nevztahuje na vlastní újmy  
(újmy vzniklé pojištěnému)

  V některých případech může být ujednáno, 
že rozhodující pro vznik práva na pojistné plnění 
je, že poškozený vznesl v době trvání pojištění 
vůči pojištěnému nárok na náhradu škody či újmy 
a zároveň pojištěný právo na pojistné plnění uplatnil 
u pojišťovny v době trvání pojištění nebo ve 
stanovené lhůtě po jeho skončení 

existují nějaká omezení 
v pojistném krytí?

Pojištění oBeCnÉ a PRoFeSní oDPoVěDnoSti 
VČ. PoSkYtoVateLŮ ZDRaVotníCH SLuŽeB

  Újmy způsobené úmyslně nebo újmy, k jejichž 
úhradě se pojištěný zaváže nad rámec stanovený 
právním předpisem

  Pokuty uložené pojištěnému
  Odpovědnost za vady
  Újmy vzniklé porušením práv duševního vlastnictví 
(autorská a průmyslová práva)

  Újmy v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné 
plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
(povinné ručení)

  Újmy způsobené geneticky modifikovanými 
organismy, toxickými plísněmi

  Újmy způsobené při profesionální sportovní činnosti 
nebo aktivním účastníkům sportovní soutěže

  Újmy vzniklé překročením či nedodržením rozpočtů, 
úvěrů, nákladů, smluvních lhůt a termínů 

na co se pojištění nevztahuje?

V RámCi Pojištění LZe SjeDnat naPříkLaD 
náSLeDujíCí PřiPojištění:

Pojištění majetku

Stavby
  Dřevostavby, stavby použité ke skladování sena nebo 
slámy

  Venkovní úpravy
  Umělecká nebo historická díla, která jsou součástí či 
příslušenstvím stavby

  Fotovoltaické elektrárny
  Movité stavby, přetlakové haly, stany

movité věci
  státovky, bankovky, mince
  Drahé kovy a předměty z nich vyrobené
  Písemnosti, výkresy, plány, cenné papíry, ceniny
  Věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, 
starožitnosti

  Umělecké předměty, sbírky

Přerušení provozu
  strojní nebo elektronické přerušení provozu 
v důsledku věcné škody na stroji nebo elektronickém 
zařízení

  Přerušení provozu v důsledku nařízení právním 
předpisem nebo orgánem veřejné správy

elektronická zařízení
  Odcizení

Stroje
  Odcizení
  Živelní nebezpečí
  Výměnné díly
  Vnitřně vzniklé elektrické poruchy

Pojištění oBeCnÉ a PRoFeSní oDPoVěDnoSti
VČ. PoSkYtoVateLŮ ZDRaVotníCH SLuŽeB

  Škody na věcech převzatých a užívaných
  Čisté finanční škody, vč. pokut uložených klientovi 
pojištěného (u profesní odpovědnosti v základním 
rozsahu)

  Škody na životním prostředí, ekologická újma
  HIV u pojištění poskytovatelů zdravotních služeb

Pojištěny jsou zejména:
  Vnitřně vzniklé mechanické poruchy
  Pády a nárazy
  Vandalismus, chyby obsluhy, nedbalost a nešikovnost

Pojištění oBeCnÉ a PRoFeSní oDPoVěDnoSti 
VČ. PoSkYtoVateLŮ ZDRaVotníCH SLuŽeB

  Újma na majetku a zdraví třetích osob
  Újma způsobená vadným výrobkem
  Újma vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo 
nájmem nemovitosti

  Náklady zdravotních pojišťoven a orgánů 
nemocenského pojištění

  Újma způsobená rozšířením nakažlivé choroby,  
např. salmonelózy

  Újma způsobená zvířetem
  Nemajetková újma
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Pojištění majetku
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Pojiétény jsou zejména:
VnitFné vzniklé mechanické poruchy
Pédy a nérazy
Vandalismus, chyby obsluhy, nedbalost a neéikovnost

P01I§TENIOBECNI§ A PROFESNI ODPOVEDNOSTI
Vé. POSKYTOVATELIZI ZDRAVOTNICH SLUiEB

Ujma na majetku a zdraVI’ tFetI’ch osob
Ujma zpCIsobené vadn)’/m V)’/robkem
Ujma vzniklé v souvislosti s vlastnictVI’m nebo
néjmem nemovitosti
Néklady zdravotnI’ch pojiét'oven a orgénCI
nemocenského pojiéténl’
Ujma zpCIsobené rozél’FenI’m nakailivé choroby,
napF. salmonelézy
Ujma zpCIsobené ZVI’Fetem
Nemajetkova’ Iima

v RAMCI P0]I§TI“ENI’ LZE SJEDNAT NAPI'II’KLAD
NASLEDUJICI PRIPOJISTENI:

PoII§TENiMAIETKu

Stavby
O DFevostavby, stavby pouiité ke skladova’nI’ sena nebo

slémy
O VenkovnI’ Ipravy
O Umélecké nebo historické dI’Ia, ktera’ jsou souééstl’ Ei

pFI’sluéenstVI’m stavby
O Fotovoltaické elektra’rny
O Movité stavby, pFetlakové haly, stany

Movité véci
O Stétovky, bankovky, mince
O Drahé kovy a pFedméty z nich vyrobené
O PI’semnosti, V)’/kresy, plény, cenné papI’ry, ceniny
O Véci zvla’étnl’ kulturnI’ a historické hodnoty,

staroiitnosti
O Umélecké pFedméty, sbI’rky

PFeru§eni provozu
O StrojnI’ nebo elektronické pFeruéenI’ provozu

v dCIsledku vécné ékody na stroji nebo elektronickém
zaFI’zenI’

O PFeruéenI’ provozu v dCIsledku naFI’zenI’ prévnI’m
pFedpisem nebo orgénem veFejné sprévy

Elektronické zai‘izeni
O OdcizenI’

Stroje
O OdcizenI’
O fivelnl’ nebezpeél’
O VYménné di
O VnitFné vzniklé elektrické poruchy

PoII§TENi OBECNE A PROFESNI' ODPOVEDNOSTI
Vé. POSKYTOVATELITI ZDRAVOTNICH SLUiEB
O §kody na vécech pFevzatf/ch a uil’vanj’mh
O Cisté finanEnI’ ékody, v6. pokut uloienj’lch klientovi

pojiéténého (u profesnI’ odpovédnosti v za’klaa’m
rozsahu)

O §kody na iivotnl’m prostFedI’, ekologické IIIjma
0 HIV u pojiéténl’ poskytovatelCI zdravotnI’ch sluieb
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M Na co se pojiéténi nevztahuje?

POIISTENI OBECNE A PROFESNI ODPOVEDNOSTI
VC. POSKYTOVATELU ZDRAVOTNICH SLUZEB
X Ujmy zpusobené L’Imyslné nebo ujmy, k jejichz

uhrade se pojisteny zava’ze nad ramec stanoveny
prévnI’m pFedpisem

X Pokuty uloiené pojiéténému
X Odpovédnost 2a vady
X Ujmy vzniklé porusenI’m prav dusevnI’ho vlastnictVI’

(autorské a prumyslové préva)
X Ujmy v rozsahu, v jakém vzniklo pravo na pojistné

plnénI’ z pojisténI’ odpovédnosti z provozu vozidla
(povinné rucenI’)

X Ujmy zpusobené geneticky modifikovanymi
organismy, toxickymi pII’snémi

X Ujmy zpusobené pri profesionalnI’ sportovnI’ cinnosti
nebo aktivnI’m L’IcastnI’kum sportovnI’ soutéze

X Ujmy vzniklé pFekroEenI’m Ei nedodrienl’m rozpoEtCI,
UvérCI, nékladCI, smluvnI’ch IhCIt a termI’nI‘J

Existuji néjaké omezeni
v pojistném kryti?

PoII§TENiMAIETKu

Stavby a movité véci
HornI’ hraniCI’ pojistného plnénI’ se rozumI’ pojistné
(‘féstka nebo limit pojistného plnénI’ uvedeny
v pojistné smlouvé, ktery stanovi pojistnI’k na vlastnI’
odpovédnost
Pojistné plnénI’ je poskytovéno v nov3’Ich cenéch,
pokud nenI’ opotFebenI’ movitych véCI’ a staveb vyéél’
nei 70 % jejich hodnoty. PFi vyéél’m opotFebenI’ je
poskytovéno pojistné plnénI’ do V)’/§e jejich Easové
ceny. U movitflch véCI’ Ize odchylné ujednat v pojistné
smlouvé plnénI’ bez odpoétu opotFebenI’

Stroje
Pojistné plnénI’ je poskytovéno v nov3’/ch cenéch,
maximélné véak do V)’/§e Easové ceny stroje

Elektronické zai‘izeni
Pojistné plnénI’ je poskytovéno v nov3’Ich cenéch.
Po péti letech od data V)’/I’Oby je pojistné plnénI’
poskytovéno do vyée éasové ceny elektronického
zaFI’zenI’

POIISTENI OBECNE A PROFESNI ODPOVEDNOSTI
VC. POSKYTOVATELU ZDRAVOTNICH SLUZEB

HornI’ hraniCI’ pojistného plnenI’ se rozumI’ limit/
sublimit pojistného plnénI’ uvedeny v pojistné
smlouvé, ktery stanovi pojistnI’k na vlastnI’
odpovédnost
Pojiéténl’ se vztahuje pouze na Ujmy vzniklé v dobé
trva’nI’ pojiéténl’, na L’IzemI’ vymezeném v pojistné
smlouvé, v souvislosti s oprévnéné provédénou
(‘finnostI’
Néhrada L’Ijmy mCIie byt v nékten’lch pFI’padech
omezena zékonem nebo smlouvou
Pojiéténl’ se nevztahuje na vlastnI’ Ujmy
(L’Ijmy vzniklé pojiéténému)
V nékterj’lch pFI’padech mflie b)’/t ujednéno,
2e rozhodujI’CI’ pro vznik préva na pojistné plnénI’
je, ie poékozeny vznesl v dobé trva’nI’ pojiéténl’
VCIEi pojiéténému nérok na néhradu ékody Ei Ujmy
a zérovefi pojiétény prévo na pojistné plnénI’ uplatnil
u pojiét’ovny v dobé trvénI’ pojiéténl’ nebo ve
stanovené IhCIté po jeho skonéenl’
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jak mohu smlouvu vypovědět?

Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
-  po uzavření pojistné smlouvy, výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
-  po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
-  ke konci pojistného roku, výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného roku

Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu 
na dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne 
uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných podmínek.

jaké mám povinnosti?

kdy a jak provádět platby?

Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové a je splatné ke dni počátku pojištění, není-li 
v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pokud je pojištění sjednáno s automatickou prolongací, pojistné je stanoveno jako roční a je 
splatné prvním dnem příslušného pojistného roku. V pojistné smlouvě je možno dohodnout hrazení pojistného ve splátkách. 
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění. Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě 
jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může být nejdříve následující den po uzavření pojistné smlouvy. Není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak, uzavírá se smlouva na dobu určitou, v délce trvání jednoho pojistného roku. V pojistné smlouvě 
lze ujednat, že po uplynutí jednoho pojistného roku pojištění nezanikne a obnoví se za stejných podmínek, pokud jedna ze 
stran neoznámí druhé straně nejméně šest týdnů před koncem pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem 
(automatická prolongace).
Pojištění končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od pojistné 
smlouvy, výpovědí, dohodou, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného 
nebo jeho části, zánikem pojistného zájmu.

kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Pojištění majetku (StaVBY, moVitÉ VěCi, PřeRušení PRoVoZu, StRoje, eLektRoniCká ZaříZení)
  Místo na území České republiky, které je uvedeno v pojistné smlouvě

Pojištění oBeCnÉ a PRoFeSní oDPoVěDnoSti VČ. PoSkYtoVateLŮ ZDRaVotníCH SLuŽeB
  Na území sjednaném v pojistné smlouvě, zpravidla Česká republika nebo Evropa 

Pojištění aSiStenCe
  Na místě sjednaném v pojistné smlouvě (lze sjednat pouze na území České republiky)

-  Řádně a včas hradit pojistné
-  seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou zpracovávány 

jejich osobní údaje
-  Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností (např. změnu jména, 

příjmení, názvu, adresy, elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek)
-  Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci jejího rozsahu 

a následků
-  Oznámit bezodkladně pojistnou událost
-  Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
-  Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění
V případě pojištění odpovědnosti dále: 
-  Pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody či újmy, postupovat podle pokynů 

pojišťovny
-  Nesmím bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě
-  Nesmím uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání
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Kde se na mne vztahuie pojistné kryti?

PouéTENi MAJETKU (STAVBY, MOVITI'E VECI, PfiERuéENI’ PROVOZU, STROJE, ELEKTRONICKA ZAfil’2ENi)
V Ml'sto na Uzeml' Ceské republiky, které je uvedeno v pojistné smlouvé
PouéTéNi OBECNE A PROFESNI'ODPOVEDNOSTI vé. POSKYTOVATELCI ZDRAVOTNiCH SLuiEB
V Na L’Jzeml’ sjednaném v pojistné smlouvé, zpravidla Ceské republika nebo Evropa
PouéTéNiASISTENCE
V Na ml’sté sjednaném v pojistné smlouvé (Ize sjednat pouze na L’Izeml’ Ceské republiky)

Jaké mém povinnosti?

- tédné a as hradit pojistné
- Sezna’mit kaidého pojiéténého a dalél’ oprévnéné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tl’m, jakflm zpfisobem jsou zpracova’vény

jejich osobnl' L’Idaje
- Ozna’mit jakoukoliv zménu nebo zénik pojistného rizika a pojistného zéjmu, zménu podstatnflch skuteEnostI’ (napF. zménu jména,

pFI’jmenI’, na’zvu, adresy, elektronické adresy, déle L’Ipadek nebo hrosI’ Upadek)
- Cinit veékeré opatFenI' nutna’ k pFedchézenI’ vzniku ékodnl' udélosti, a pokud tato pFesto nastane, k minimalizaci jejl'ho rozsahu

a nésledkCI
- Oznémit bezodkladné pojistnou uda’lost
- PFi uplatnénl' préva na pojistné plnénl’ pFedloiit veékeré doklady poiadované pojiét‘ovnou
- Umoinit pojiét’ovné nebo jI’ povéFenf/m osobém éetFenI’ nezbytné pro posouzenl' na’roku na pojistné plnénl’
V pFI’padé pojiéténl’ odpovédnosti déle:
- Pojiét‘ovné sdélit, ie poékozenf/ uplatnil proti pojiéténému prévo na na’hradu ékody éi L’Ijmy, postupovat podle pokynCI

pojiét’ovny
- Nesml’m bez souhlasu pojiét’ovny uzavFI’t dohodu o narovnénl' nebo umoinit uznénl' dluhu v jakékoliv formé

VIV.

Kdy a iak provédét platby?

Je-Ii pojiéténl’ sjednéno na dobu uréitou, pojistné je stanoveno jako jednorézové a je splatné ke dni poéétku pojiéténl', neni—Ii
v pojistné smlouvé dohodnuto jinak. Pokud je pojiéténl’ sjednéno s automatickou prolongaCI’, pojistné je stanoveno jako roEnI’ a je
splatné prvnl’m dnem pFI’sluéného pojistného roku. V pojistné smlouvé je moino dohodnout hrazenl’ pojistného ve splétka’ch.
Vf/ée, zpfisob a frekvence placenl’ pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvé.

Kdy pojistné kryti zaéiné a konéi?

Pojiéténl’ kryje pojistné udélosti, ke kterym dojde v dobé trvénl' pojiéténl’. Pojiéténl’ zaél'né dnem sjednanYm v pojistné smlouvé
jako poéétek pojiéténl’. Den poéa’tku pojiéténl’ mCIie b)'/t nedI've na’sledujl’d den po uzavFenI’ pojistné smlouvy. NenI’-|i v pojistné
smlouvé ujednéno jinak, uzaVI'ré se smlouva na dobu uréitou, v délce trva'nl’jednoho pojistného roku. V pojistné smlouvé
Ize ujednat, fie po uplynutl’jednoho pojistného roku pojiéténl' nezanikne a obnovi se 2a steach podml'nek, pokud jedna ze
stran neoznéml' druhé strané nejméné éest tildnfl pFed koncem pojistného roku, 2e na dalél'm trvénl' pojiéténl' nema’ zéjem
(automatické prolongace).
Pojiéténl’ konél' uplynutl’m doby, na kterou bylo sjednéno. Pojiéténl’ mflie skonEit dFI've, zejména odstoupenl’m od pojistné
smlouvy, vf/povédl’, dohodou, marn)'/m uplynutl’m IhCIty stanovené pojiét’ovnou v upoml’nce o zaplacenl’ dluiného pojistného
nebo jeho Eésti, zénikem pojistného zéjmu.

Jak mohu smlouvu vypovédét?

Méte prévo pojiéténl' vypovédét zejména v téchto pFI’padech:
- po uzaVFenI’ pojistné smlouvy, vypovédl’ doruéenou do dvou mésfctl ode dne uzaVFenI’ pojistné smlouvy
- po vzniku pojistné udélosti, vypovédl’ doruéenou do tFI' méSI’cCI ode dne oznémenl’vzniku pojistné udélosti
- ke konci pojistného roku, vypovédl’ doruc‘fenou nejpozdéji éest tj/dnCI pFed koncem pojistného roku

Méte také prévo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména v pFI’padé pojistné smlouvy uzavFené formou obchodu
na délku nebo, jste-Ii spotFebitel a smlouva byla uzavFena mimo obchodnl’ prostory pojiét’ovny, do Etrnécti dnCI ode dne
uzavFenI' pojistné smlouvy nebo ode dne sdélenl’ pojistn)’/ch podml’nek.



Stručná informace o zpracování osobních údajů 

jaké údaje o Vás zpracováváme? 
Zpracováváme následující osobní údaje:
– Vaše identifi kační a kontaktní údaje (e-mailová adre-

sa a  telefonní číslo nejsou povinné údaje; pokud nám 
je však poskytnete, bude naše komunikace rychlejší 
a efektivnější), 

– údaje o produktech, které máte sjednané, 
– údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala 

osobně, písemně, telefonicky či jinak),
– sociodemografi cké údaje (např. věk, povolání), 
– platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném 

pojistném, číslo účtu apod.),
– údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti, 
– další specifi cké údaje potřebné k realizaci sjednaného 

produktu.

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na 
www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

V jakých situacích budeme Vaše údaje 
zpracovávat? 

 Příprava a uzavření smlouvy
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte 
údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci 
připravit nabídku pojištění ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. 
dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy 
a k jejímu samotnému uzavření potřebujeme nezbytně znát 
Vaše identifi kační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo 
(datum narození) a adresa bydliště, v případě fyzické osoby podnikatele též identifi kační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás 
také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údajů o pojišťovaném 
majetku či vztazích, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic 
apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie 
pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, v rámci které jsou jako neoddělitelná součást grafi cké podoby podpisu 
zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky. 

 Plnění smlouvy
Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, 
poskytování asistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci.  Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty 
využíváte a jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události. 

 Plnění právní povinnosti 
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme 
například při plnění povinností, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojišťovnictví či na úseku opatření 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům 
činným v trestním řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.

 ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
– ve vyhodnocování a řízení rizik, 
– v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
– v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,  
– v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch, 
– v zajištění a soupojištění,
– ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
– v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních 

řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci),
– v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
– v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifi kační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa 

můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, 
a to i e-mailem a sMs). 

kdo je správcem Vašich údajů?
správcem Vašich osobních údajů je Česká pojišťovna a.s., 
IČO 45272956, se sídlem spálená 75/16, Nové Město, 
110 00 Praha 1. 
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Stručná informace o zpracování osobních údajů 

jaké údaje o Vás zpracováváme? 
Zpracováváme následující osobní údaje:
– Vaše identifi kační a kontaktní údaje (e-mailová adre-

sa a  telefonní číslo nejsou povinné údaje; pokud nám 
je však poskytnete, bude naše komunikace rychlejší 
a efektivnější), 

– údaje o produktech, které máte sjednané, 
– údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala 

osobně, písemně, telefonicky či jinak),
– sociodemografi cké údaje (např. věk, povolání), 
– platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném 

pojistném, číslo účtu apod.),
– údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti, 
– další specifi cké údaje potřebné k realizaci sjednaného 

produktu.

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na 
www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

V jakých situacích budeme Vaše údaje 
zpracovávat? 

 Příprava a uzavření smlouvy
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte 
údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci 
připravit nabídku pojištění ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. 
dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy 
a k jejímu samotnému uzavření potřebujeme nezbytně znát 
Vaše identifi kační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo 
(datum narození) a adresa bydliště, v případě fyzické osoby podnikatele též identifi kační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás 
také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údajů o pojišťovaném 
majetku či vztazích, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic 
apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie 
pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, v rámci které jsou jako neoddělitelná součást grafi cké podoby podpisu 
zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky. 

 Plnění smlouvy
Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, 
poskytování asistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci.  Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty 
využíváte a jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události. 

 Plnění právní povinnosti 
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme 
například při plnění povinností, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojišťovnictví či na úseku opatření 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům 
činným v trestním řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.

 ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
– ve vyhodnocování a řízení rizik, 
– v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
– v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,  
– v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch, 
– v zajištění a soupojištění,
– ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
– v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních 

řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci),
– v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
– v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifi kační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa 

můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, 
a to i e-mailem a sMs). 

kdo je správcem Vašich údajů?
správcem Vašich osobních údajů je Česká pojišťovna a.s., 
IČO 45272956, se sídlem spálená 75/16, Nové Město, 
110 00 Praha 1. 
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Struc‘fna’ informace o zpracova’m’ osobnl’ch Udajfi
Dovolujeme si Va's struEné informovat o zpracovénl' Vaéich osobnl’ch Udajfl v naél' spoleénosti. Dalél’ podrobnosti naleznete na
www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobnl’ Udaje nebo Va’m je rédi poskytneme na vyiédénl' ve véech naéich obchodnl’ch ml'stech.

Kdo ie sprévcem Va§ich L’Idajfi? Jaké L'Idaje o Vés zpracova’wéme?
Sprévcem Vaéich osobnl’ch fidajl‘i je Ceské pojiét‘ovna a.s., Zpracovévéme nésledujl'ci osobnl’ L’Idaje:
ICO 45272956, se sr’dlem Spélené 75/16, Nové Mésto, — Vaée identifikaEnI' a kontaktnl' Udaje (e-mailové adre-
110 00 Praha1. sa a telefonnl’ El’slo nejsou povinné Odaje; pokud ném

je v§ak poskytnete, bude naée komunikace rychlejél’
a efektivnéjél’),
Udaje o produktech, které méte sjednané,

V jak)'/Ch SituaCllCh budeme Vaée Udaje Udaje z naél’ vzéjemné komunikace (at’ ui probl’hala
, 7 osobné, pl’semné, telefonicky Ei jinak),

zpra covavat ' sociodemografické Udaje (napr. vék, povolénl'),
platebnl’ L'Jdaje (napr. L’Idaj o zaplaceném nebo dluiném
pojistném, El'slo lilétu apod.),
Udaje o platebnl’ morélce, bonité a dfivéryhodnosti,
da|§l’ specifické Udaje potrebné k realizaci sjednaného
produktu.

I Pi‘iprava a uzavi‘eni smlouvy
Poskytnutl' Udajfl je zcela dobrovolné, pokud na’m véak nesdéll'te
Udaje nezbytné pro sjednénl’ pojiéténl', nebudeme moci
pripravit nabl'dku pojiétém’ ani s Vémi pojistnou smlouvu (prl’p.
dodatek) uzavrl’t. Za UEeIem pFI’pravy nabl’dky pojistné smlouvy
a k jejl’mu samotnému uzavrenl’ potrebujeme nezbytné zna’t
Vaée identifikaénl’ Udaje v rozsahu jméno, prl'jmenl', rodné El’slo
(datum narozenl’) a adresa bydliété, v prl'padé fyzické osoby podnikatele téi identifikaEnI’ El’slo, bylo-Ii pridéleno. Mfiieme Vés
také poiédat o poskytnutl’ dalél'ch potFebnYch L'Idajfl dle charakteru Vémi poiadovaného produktu, napr. Udajfi o pojiét‘ovaném
majetku Ei vztazfch, povolénl', prl’jmech, rizikovém chovénl', provozovanYch sportech, znalostech a zkuéenostech v oblasti investic
apod. V prl’padé, 2e jste pojistnou smlouvu podepsa|(a) biometricky, budeme zpracovévat Véé podpis prostrednictvfm technologie
pro automatické rozpoznévénl' biometricch prvkfi, v rémci které jsou jako neoddélitelné souéést grafické podoby podpisu
zaznamenévény dynamické parametry pohybu ruky.

I Plnéni smlouvy
Zpracovénl' osobnl'ch Udajfi je rovnéi nutné pro Fa’dnou spra’vu pojistnYch smluv vEetné jejich zmén, likvidaci pojistnYch udélostl',
poskytovénl’ asistenc‘fm’ch sluieb a naéi vza’jemnou komunikaci. Dalél’ Udaje, které zpracovéva’me, souvisejl' s tl'm, jaké produkty
vyuin’va’te a jaké osobnl' Udaje jste na’m sdélil(a) Ei které jsme zjistili napFI'klad pri likvidaci pojistné udélosti.

I Plnéni prévnl' povinnosti
Povinnost zpracova’vat Vaée osobnl’ Udaje (v rfizném rozsahu) ném uklédé mnoho prévnl'ch predpisfl. Vaée Udaje potrebujeme
naprl’klad pri plnénl’ povinnosti, které ném ukla’dajl’ predpisy na Useku distribuce pojiéténl’ a pojiét’ovnictvr’ Ei na Useku opatrenl’
proti legalizaci vfmosfl z trestné Einnosti a financovénl' terorismu. Také jsme povinni poskytnout souéinnost soudfim, orga’nfim
Einn)’/m v trestnl’m Fl’zenl', sprévci dané, Ceské nérodnl’ bance jako orgénu dohledu, exekutorflm apod.

I Ochrana na§ich oprévnénflch zéjmi’l Ei oprévnénflch zéjmfi ti‘eti strany
Osobnl’ Lidaje mflieme zpracova’vat téi z dfivodu oprévnénYch za’jmfl spoEI'vajI’CI’ch:
— ve vyhodnocovénl’ a Fl'zenl’ rizik,
— v Fl’zenl' kvality poskytovanYch sluieb a vztahfi se za’kaznl’ky,
— v pFI’pravé nezévazné nabl’dky Ei kalkulace vyée pojistného, pokud nésledné nedojde k uzavFenI' smlouvy,
— v prl’pravé, sjednénl’ a plnénl' smluv sjednany’mh ve Va'é prospéch,
— v zajiéténl' a soupojiéténl’,

ve vnitrnl’ch administrativnl’ch Uéelech (napr. internl' evidence, reporting),
v ochrané naéich prévm’ch nérokfl (napr. pFi vyméhénl’dluiného pojistného nebo jinYch naéich pohleda’vek, déle v rémci soudnl’ch
Fl'zenl’ Ei Fl’zenl’ pred orgény mimosoudnl'ho Feéenl’ sporfl, pred Ceskou nérodnl' bankou Ei dalél'mi orga’ny verejné moci),
v prevenci a odhalova’nl' pojistného podvodu a dalél’ho protiprévnl’ho jednénl',

— v prl'mém marketingu (Vaée kontaktnl’ a identifikac‘fm’ Udaje v rozsahu jméno, prl'jmenl', adresa, telefon a e-mailové adresa
mflieme zpracova’vat i pro 06e prl'mého marketingu naél’ spoleEnosti, tj. pro zasr’la’nl’ nabl’dky vlastnl’ch produktfl a sluieb,
a to i e-mailem a SMS).



Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:  
– zajistitelům,
– jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, 

a to i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému nebo v  případě sjednání soupojištění podle § 2817 občanského 
zákoníku,

– našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, 
samostatným likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, 
poskytovatelům poštovních služeb, call centrům,

– jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu 
našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),

– v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje 
uchovávat po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné 
uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu 
trvání pojistné smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, 
kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy, a dále po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby 
jakéhokoliv nároku. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného fi nančního 
plnění z uzavřené smlouvy (např. renty) a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů 
a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz. 
V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich 
zpracování; dále máte právo na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. 
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich 
oprávněných zájmů, včetně profi lování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profi lování. 

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Česká 
pojišťovna a.s., oddělení řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 00, dpo@ceskapojistovna.cz.
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Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:  
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– jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, 
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zákoníku,

– našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, 
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kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy, a dále po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby 
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Kdo je pFI’jemcem osobm’ch L'JdajL‘]?
Vaée osobnl’ Udaje pFedévéme v odfivodnénflch pFI’padech a pouze v nezbytném rozsahu témto kategoril’m pFI’jemcfi:
— zajistitelflm,
— jin)'/m pojiét’ovném v souladu se za’konem za Uéelem prevence a odhalovém’ pojistného podvodu a dalél'ho protiprévnl’ho jedna’nl',

a to i prostFednictVI’m k tomuto Uéelu zFl'zeného systému nebo v pFI’padé sjedna’nl’ soupojiéténl’ podle § 2817 obEanského
za’konl'ku,

— naéim smluvnl’m partnerflm (v rémci skupiny Generali nebo mimo ni), napF. naéim distributorfilm, asistenc‘fm’m sluibém,
samostatnflm likvidétorfim pojistnX/ch udélostl', IékaFCIm, znalcfim, smluvnl’m servisflm, dodavatelflm informaénl’ch technologil’,
poskytovatelflm poétovnl’ch sluieb, call centrflm,

— jin)’/m subjektflm v pFI’padech, kdy ném poskytnutl’ Vaéich L'Idajfl uklédajl’ prévnl’ pFedpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu
naéich oprévnény’mh zéjmfl (napF. soudfim, exekutorflm atp.),

— v omezeném rozsahu akcionéFCIm v ra’mci reportingu.

Jak dlouho budou u nés Vaée Udaje uloieny?
V pFI’padé, ie jsme zpracova’vali Udaje 2a UEeIem nabl’dky pojiétém’, ale k uzavFenI’ pojistné smlouvy nedoélo, budeme Udaje
uchovévat p0 dobu nejméné jednoho roku 0d poslednl’ komunikace a po dobu trva’nl’ promlc‘fed doby, béhem které je moiné
uplatnit jak)’/ko|iv na’rok vyplajl'd z této komunikace. V pFI’padé uzavFenI’ pojistné smlouvy osobnl' Udaje zpracovévéme p0 dobu
trva’nl’ pojistné smlouvy. Po ukonc‘fenl' smluvnl'ho vztahu uchova'véme Vaée osobnl' Lidaje déle p0 dobu trva’nl’ promléed doby,
kdy je moiné uplatnit jak)'/ko|iv nérok z ukonc‘fené smlouvy, a déle po dobu jednoho roku po marném uplynutl’ promIEeCI’ doby
jakéhokoliv néroku. Kromé toho zpracovévéme Vaée osobnl' L'Idaje téi v pFI’padé pokraéujl’dho nebo opakovaného finanénl’ho
plnénl’ z uzavFené smlouvy (napF. renty) a po dobu trva'nl’ pFI’padnf/ch soudnl’ch sport] Ei jin)'/ch Fl'zenl’.

Jaké méte préva?
Méte zejména prévo na pFI’stup k osobnl'm Udajflm, které o Vés zpracovévéme, prévo na opravu nepFesnf/ch 6i neUplny/ch UdajCI
a prévo podat stl’inost u UFadu pro ochranu osobnl'ch Udajl‘], Pplk. Sochora 27, Praha 7,170 00, www.uoou.cz.
V situadch pFedVI’danf/ch prévnl’ Upravou méte da’le prévo na Vilmaz osobnl’ch Udajfl, které se Vés t)’/kaj|’, nebo na omezenl' jejich
zpracovénl'; déle méte pra’vo na pFenositelnost sv9ch Udajfi a prévo vznést na’mitku proti zpracovénl' Udajfl.
Méte prévo kdykoli bezplatné vznést némitku proti zpracova’nl’ Vaéich osobnl’ch Udajfil, které provédl'me z dfivodfl naéich
opra’vnénfmh zéjml‘], vEetné profilovénl’, a pra’vo vznést némitku proti zpracovénl'za Uéelem pFI’mého marketingu véetné profilova’m’.

Jak mfliete kontaktovat naéeho povéFence pro ochranu osobnl’ch L’Jdajfl?
Naéeho povéFence pro ochranu osobnl’ch Udajfl mfliete se sv3’1mi iédostmi, dotazy 6i stl’inostmi kontaktovat na adrese: Ceska’
pojiét’ovna a.s., oddélem’ Fl’zenl' ochrany osobm’ch Udajfi, Na Pankréci1720/123, Praha 4,140 00, dpo@ceskapojistovna.cz.
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Čím se pojištění řídí

Vaše pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 sb. (občanský zákoník), obecně 
závaznými právními předpisy platnými v pojišťovnictví, uzavřenou pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, příp. sazeb-
níkem poplatků či dalšími dokumenty, na které se smlouva odkazuje. Pojistné podmínky upravují zejména to, co je pojištěno 
a proti jakým pojistným nebezpečím a případně do jaké výše Vám poskytneme pojistné plnění. stanovují také případy, kdy nemáme 
povinnost vyplatit pojistné plnění (výluky z pojištění). Pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty ko-
munikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

Jak uzavřít pojistnou smlouvu 

Pojistnou smlouvu lze uzavřít v písemné formě, přijetím nabídky navrhovatele na uzavření pojistné smlouvy. 

Poplatky, náklady

Výše a přehled poplatků spojených s pojištěním je uveden v Sazebníku poplatků. sazebník poplatků se může v průběhu času měnit, 
například v návaznosti na změnu legislativy, na změny cen poskytovatelů přepravních a poštovních služeb nebo na změny komuni-
kačních prostředků. aktuální sazebník poplatků naleznete na www.ceskapojistovna.cz.

Způsoby zániku pojištění a pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu určitou, uvedenou v pojistné smlouvě. Uplynutím sjednané pojistné doby pojištění nezaniká a prodlu-
žuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně 
šest týdnů před uplynutím pojistné doby, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). V pojistné smlouvě lze 
ujednat, že pojištění se sjednává na dobu neurčitou, s ročním pojistným obdobím.

Pojištění zanikne:
  uplynutím pojistné doby, nedojde-li k automatické prolongaci,
  nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty (v min. délce 1 měsíc) stanovené pojišťovnou v upomínce k zaplacení 

dlužného pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi,
  dohodou pojistníka a pojišťovny, která musí obsahovat způsob vzájemného vyrovnání závazků,
  výpovědí pojišťovny nebo pojistníka do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou ode dne do-

ručení výpovědi,
  výpovědí pojišťovny nebo pojistníka do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události s výpovědní dobou 1 měsíc, která 

běží ode dne doručení výpovědi,

Předsmluvní informace

informace o nás
obchodní fi rma: Česká pojišťovna a.s. (dále též jako „pojišťovna“) 
člen skupiny:  Generali
právní forma:  akciová společnost
IČO:  452 72 956
sídlo:  spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
předmět podnikání:  pojišťovací, zajišťovací a činnosti přímo vyplývající z těchto činností
registrace:  Městský soud v Praze, spisová značka B 1464
orgán dohledu:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
kontaktní údaje
adresa pro doručování:  Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno
internetové stránky: www.ceskapojistovna.cz
infolinka:  241 114 114

Zpráva o solventnosti a fi nanční situaci pojišťovny je přístupná zde: http://www.ceskapojistovna.cz/vyrocni-zpravy

V souladu s platnými právními předpisy Vám jako zájemci o uzavření pojistné smlouvy sdělujeme tyto informace:
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PFedsmluvnI’ informace
V souladu s platnymi prévnI’mi pFedpisy Vém jako zéjemci o uzavFenI’ pojistné smlouvy sdélujeme tyto informace:

lnformace o nés
obchoa’ firma: Ceské pojiét‘ovna a.s. (déle téi jako ,,poji§t'ovna“)
Elen skupiny: Generali
prévnI’ forma: akciové spoleEnost
ICC: 452 72 956
SI'dlo: Spélené 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceské republika
pFedmét podnikénl’: pojiét'ovaCI', zajiét’ovaCI’ a Einnosti pFI’mo vyplyvajI’CI’ z téchto Einnostl’
registrace: Méstsky soud v Praze, spisova’ znaika B 1464
orgén dohledu: Ceské néroa’ banka, Na PFI’kopé 28,115 03 Praha 1
Kontaktni fldaie
adresa pro dorqvénI’: Ceské pojiét'ovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno
internetové stra’nky: www.ceskapojistovna.cz
infolinka: 241 114114
Zpréva o solventnosti a finanEnI’ situaci pojiét'ovny je pFI’stupné zde: http://wwwceskapojistovna.cz/vyrocni-zpravy

CI'm se pOJJisténI’ FI’dI’
Vaée pojistna’ smlouva se FI’dI’ prévnI’m Fédem Ceské republiky. Pojiéténl’ se FI’dI’ za’konem E. 89/2012 Sb. (obéanskf/ zékonik), obecné
zévaami prévnI’mi pFedpisy platnYmi v pojiét’ovnictVI', uzavFenou pojistnou smlouvou a pojistnf/mi podminkami, pi‘ip. sazeb-
nikem poplatkfi Ei dalél'mi dokumenty, na které se smlouva odkazuje. Pojistné podmI’nky upravujI' zejména to, co je pojiéténo
a proti jakJ'/m pojist’Im nebezpeEI'm a pFI’padné do jaké VJ’/§e Vém poskytneme pojistné plnénI’. StanovujI'také pFI’pady, kdy nema’me
povinnost vyplatit pojistné plnénI’ (VJ’/Iuky z pojiétém’). Pojistné podmI'nky jsou vyhotoveny v (‘feském jazyce a pojistitel s klienty ko-
munikuje a podéva’ jim informace v Eeském jazyce, pokud se v konkrétnl’m pFI’padé na ia’dost klienta nedohodnou jinak.

Jak uzavFI't pojistnou smlouvu
Pojistnou smlouvu Ize uzavFI't v pI'semné formé, pFijetI'm nabI’dky navrhovatele na uzavFenI’ pojistné smlouvy.

Poplatky, néklady
VJ’/§e a pFehled poplatkfl spojenYch s pojiétenl’m je uveden v Sazebniku poplatkfi. Sazea’k poplatkfi se mfiie v prflbéhu Easu ménit,
napFI’klad v névaznosti na zménu legislativy, na zmény cen poskytovatelfi pFepravnI’ch a poétovnl’ch sluieb nebo na zmény komuni-
kac‘fnl’ch prostFed‘]. Aktua’lnI' Sazea'k poplatkCI naleznete na www.ceskapojistovna.cz.

ZpCIsoby zéniku pojiétém’ a pojistné smlouvy
Pojiéténl’ se sjednévé na dobu urEitou, uvedenou v pojistné smlouvé. UplynutI’m sjednané pojistné doby pojiéténl’ nezaniké a prodlu-
iuje se za steach podmI’nek o dalél’ pojistny rok, pokud pojistnI’k nebo pojiét’ovna nesdéll’ druhé strané pojistné smlouvy nejméné
éest t)’/a°I pFed uplynutI'm pojistné doby, ie na dalél’m trvénI' pojiéténl’ nemé zéjem (automaticka’ prolongace). V pojistné smlouvé Ize
ujednat, 2e pojiéténI' se sjednéva’ na dobu neuréitou, s roc‘n'm pojist’Im obdobI’m.

Pojiéténl’ zanikne:
I uplynutI’m pojistné doby, nedojde-Ii k automatické prolongaci,
I nezaplacenl’m pojistného, a to marnJ’Im uplynutI’m IhL‘Jty (v min. délce 1 méSI’c) stanovené pojiét’ovnou v upomI’nce k zaplacenI'

dluiného pojistného nebo jeho Ea’sti doruc‘fené pojistnI’kovi,
I dohodou pojistnl’ka a pojiét’ovny, které musf obsahovat zpflsob vzéjemného vyrovnénI' zévazkfl,
I VYpovedI’ pojiét’ovny nebo pojistnl'ka do 2 meSI'CCI ode dne uzavFenI' pojistné smlouvy s osmidennI’ V)’/povéa’ dobou ode dne do-

ruc‘fenI’Wpovédi,
I VYpovedI’ pojiét’ovny nebo pojistnI’ka do 3 méSI’CI‘] ode dne oznémenI' vzniku pojistné uda’losti s VYpovéa' dobou 1 méSI’c, které

béil’ ode dne doruEenI’ VJ’Ipovédi,
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  výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou, doručenou pojišťovně: 
– do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojišťovna porušila při určení výše pojistného nebo při výpočtu pojistného plnění 

zásadu rovného zacházení,
– do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně 

pojišťovny, nebo
– do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojišťovně bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti,

  výpovědí pojišťovny nebo pojistníka ke konci pojistného roku, přičemž výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před 
uplynutím pojistného roku, 

  v případě pojištění s běžným pojistným výpovědí pojišťovny nebo pojistníka ke konci pojistného období, přičemž výpověď 
musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období,

  odstoupením od pojistné smlouvy,
  zánikem pojistného zájmu nebo zánikem pojistného nebezpečí, dnem, kdy pojištěný pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, 

na kterou se pojištění vztahuje nebo dnem zveřejnění usnesení o úpadku pojistníka v insolvenčním rejstříku,
  z dalších důvodů uvedených v právních předpisech, pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy

  Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušila-li pojišťovna povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy zájemce 
při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy. stejně tak má pojistník právo od smlouvy odstoupit 
v případě, že pojišťovna poruší povinnost upozornit na nesrovnalosti, musí-li si jich být při uzavírání smlouvy vědoma, mezi nabí-
zeným pojištěním a zájemcovými požadavky.

  Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením na písemné dotazy pojišťovny týka-
jící se skutečností, které mají význam pro rozhodnutí pojišťovny, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, 
má pojišťovna právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřela.

  Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povin-
nosti stanovené v § 2788 zák. č. 89/2012 sb., občanského zákoníku.

  Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojišťovna do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené 
pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnila; odstoupila-li od smlouvy pojišťovna, má právo započíst si i náklady spojené 
se vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojišťovna od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba pojist-
né plnění, nahradí v téže lhůtě pojišťovně to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.

  Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 
čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na 
jeho žádost po uzavření smlouvy. V takovém případě vrátí pojišťovna pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. 
Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, po-
jišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

  Odstoupení od smlouvy je možné zaslat na adresu sídla pojišťovny nebo na adresu pro doručování, nebo jej učinit písemně na 
obchodním místě pojišťovny. Uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy právo odstoupit od smlouvy zaniká.

Důsledky porušení podmínek vyplývajících z pojistné smlouvy

 V případě, že pojistník je v prodlení s za/placením pojistného, je pojišťovna oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení.
 V případě, že pojistník, pojištěný či oprávněná osoba poruší své zákonné nebo smluvní povinnosti, může dle okolností a smluvních 

ujednání pojišťovna snížit či odmítnout pojistné plnění, nebo požadovat vrácení nebo náhradu vyplaceného pojistného plnění. Poru-
šení povinností může též být důvodem pro zánik pojištění výpovědí nebo odstoupení.

Způsob vyřizování stížností a řešení sporů

Jestliže nejste s našimi službami spokojeni, můžete nám svou stížnost doručit na adresu pro doručování. Nedohodneme-li se jinak, 
stížnosti se vyřizují písemnou formou. se stížností se můžete obrátit rovněž i na Českou národní banku, která je orgánem dohledu 
v pojišťovnictví. rozhodování sporů z pojištění přísluší obecným soudům. Jste-li spotřebitel, máte také možnost řešit spor mimo-
soudně před Českou obchodní inspekcí. 

Jak nahlásit pojistnou událost a postupovat při škodě

Učiňte nutná opatření ke zmírnění následků – zabezpečte, aby se škoda nezvětšovala (např. uzavření přívodu vody v případě prasklého 
vodovodního potrubí, provizorní oprava střešní krytiny atd.).
Zdokumentujte vzniklou škodu – pořiďte fotografi e poškozených věcí, včetně celkového pohledu na poškozenou věc.
Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně, že nastala škodní událost:
– online na webových stránkách www.ceskapojistovna.cz
– zavolejte na infolinku +420 241 114 114
– osobně na obchodním místě České pojišťovny nebo prostřednictvím svého zprostředkovatele pojištění
– poštou na kontaktní adresu – formuláře jsou ke stažení na webových stránkách
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  výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou, doručenou pojišťovně: 
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zásadu rovného zacházení,
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na kterou se pojištění vztahuje nebo dnem zveřejnění usnesení o úpadku pojistníka v insolvenčním rejstříku,
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  Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 
čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na 
jeho žádost po uzavření smlouvy. V takovém případě vrátí pojišťovna pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
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Zdokumentujte vzniklou škodu – pořiďte fotografi e poškozených věcí, včetně celkového pohledu na poškozenou věc.
Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně, že nastala škodní událost:
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I V)’/povédi pojistnika s osmidenni VX/povédni dobou, doruc‘fenou pojiét'ovné:
— do dvou mésict‘fi ode dne, kdy se dozvédel, 2e pojiét’ovna poruéila pFi urEeni vilée pojistného nebo pFi voEtu pojistného plnéni

za’sadu rovného zacha’zeni,
— do jednoho mésice ode dne, kdy mu bylo doruc‘feno ozna’meni o prevodu pojistného kmene nebo jeho Ea’sti nebo o preméné

pojiét‘ovny, nebo
— do jednoho mésice ode dne, kdy bylo zverejnéno oznémeni, ie pojiét'ovne bylo odfiato povoleni k provozova'ni pojiét’ovaci Einnosti,

I VYpovedi pojiét’ovny nebo pojistnika ke konci pojistného roku, pFiEemi V)’/povéd’ musi b)'/t doruEena alespofi 6 12dl pFed
uplynutim pojistného roku,

I v pi’ipadé pojiéteni s béinYm pojistnYm vilpovédi pojiét‘ovny nebo pojistnika ke konci pojistného obdobi, pFiEemi VYpovéd’
musi b)’/t doruéena alespofi 6 tdl‘J pFed uplynutim pojistného obdobi,

I odstoupenim od pojistné smlouvy,
I zénikem pojistného za’jmu nebo zénikem pojistného nebezpeEi, dnem, kdy pojiétény pozbyl oprévnéni k podnikatelské Einnosti,

na kterou se pojiéténi vztahuje nebo dnem zverejnéni usneseni o Upadku pojistnika v insolvenénim rejstriku,
I z daléich dflvodfl uveden)’/ch v prévnich predpisech, pojistnX/ch podminkéch nebo pojistné smlouvé.

I, ..Podminky a NEW tykajICI se moinosti odstoupeni od poilstné smlouvy
I Pojistnik mé pra'vo od smlouvy odstoupit, poruéiIa-Ii pojiét’ovna povinnost pravdive a Liplné zodpovédét pisemné dotazy zéjemce

pFi jednéni o uzavreni smlouvy nebo pojistnika pri jedna’ni o zméne smlouvy. Stejne tak mé pojistnik prévo od smlouvy odstoupit
v pripadé, 2e pojiét'ovna poruéi povinnost upozornit na nesrovnalosti, musi—Ii si jich b)’/t pFi uzaviréni smlouvy védoma, mezi nabi—
zen3’1m pojiétenim a zéjemcovf/mi poiadavky.
PoruéiI-Ii pojistnik nebo pojiétény Umyslné nebo z nedbalosti povinnost k pravdiv sdelenim na pisemné dotazy pojiét‘ovny t)’/ka-
jici se skuteEnosti, které maji vyznam pro rozhodnuti pojiét’ovny, jak ohodnoti pojistné riziko, zda je pojisti a 2a jakflch podminek,
mé pojiét’ovna prévo od smlouvy odstoupit, proka’ie-Ii, ie by po pravdivém a Uplném zodpovézeni dotazfii smlouvu neuzavrela.

I Prévo odstoupit od smlouvy zanika’, nevyuiije-Ii je strana do dvou mésicfi ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit poruéeni povin-
nosti stanovené v § 2788 zék. E. 89/2012 5b., obEanského za’koniku.
Odstoupi—Ii pojistnik od smlouvy, nahradi mu pojiét’ovna do jednoho mésice ode dne, kdy se odstoupeni stane CiEinnf/m, zaplacené
pojistné sniiené o to, co jii pripadné z pojiéténi plnila; odstoupiIa-Ii od smlouvy pojiét’ovna, mé pra’vo zapoEist si i néklady spojené
se vznikem a sprévou pojiéténi. Odstoupi-Ii pojiét’ovna od smlouvy a ziskaI-Ii jii pojistnik, pojiétény nebo oprévnéné osoba pojist-
né plnéni, nahradi v téie Ihflté pojiét‘ovné to, co ze zaplaceného pojistného plnéni presahuje zaplacené pojistné.
ByIa-Ii smlouva uzavrena formou obchodu na délku, mé pojistnik pra’vo bez udéni dfivodu odstoupit od smlouvy ve Ihfité
Etrnécti dnL‘] ode dne jejiho uzavreni nebo ode dne, kdy mu byly sdéleny pojistné podminky, pokud k tomuto sdéleni dojde na
jeho iédost p0 uzavreni smlouvy. V takovém pripadé vréti pojiét’ovna pojistnikovi bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak do
triceti dnl°J ode dne, kdy se odstoupeni stane [Kinny/m, zaplacené pojistné; pFitom mé prévo odec‘fist si, co iii 2 pojiéténi plnila.
Bylo-Ii véak pojistné plnéni vyplaceno ve V)’/§i presahujici V)’I§i zaplaceného pojistného, vra’ti pojistnik, popi’ipadé pojiétény, po-
jiét'ovné Eéstku zaplaceného pojistného plnéni, které presahuje zaplacené pojistné.
Odstoupeni od smlouvy je moiné zaslat na adresu sidla pojiét’ovny nebo na adresu pro doruéovéni, nebo jej uc‘finit pisemne na
obchodnim miste pojiét'ovny. Uplynutim Ihflty pro odstoupeni od smlouvy pra’vo odstoupit od smlouvy zanika’.

., , ..
|Dflsledky poruéem’ podminek vyplaJIC ch 2 pOJIstné smlouvy

I V pripadé, 2e pojistnik je v prodleni s za/placenim pojistného, je pojiét’ovna opra’vnéna poiadovat zaplaceni Uroku z prodleni.
I V pripadé, 2e pojistnik, pojiétény Ei opra’vnéna’ osoba poruéi své zékonné nebo smluvni povinnosti, mflie dle okolnosti a smluvnich

ujedna’ni pojiét’ovna sniiit Ei odmitnout pojistné plnéni, nebo poiadovat vra’ceni nebo na’hradu vyplaceného pojistného plnéni. Poru-
éeni povinnosti mfiie téi b)’/t dfivodem pro za’nik pojiéténi vypovédi nebo odstoupeni.

ZpL‘Jsob vizovém’ stiinosti a Feéeni sporL‘J
Jestliie nejste s naéimi sluibami spokojeni, mfiiete na’m svou stiinost doruEit na adresu pro doruéovéni. Nedohodneme-Ii se jinak,
stiinosti se vyi'izuji pisemnou formou. Se stiinosti se mfliete obrétit rovnéi i na éeskou nérodni banku, které je orgénem dohledu
v pojiét’ovnictvi. Rozhodovéni sporfi z pojiéténi prisluéi obecn)’/m soudflm. Jste-Ii spotrebitel, ma’te také moinost Feéit spor mimo-
soudné pied éeskou obchodni inspekci.

Jak nahlésit poilstnou udélost a postupovat pFi ékodé
Uéifite nutna’ opatreni ke zmirneni na’sledkfi — zabezpeéte, aby se ékoda nezvetéovala (napr. uzavreni privodu vody v pi'ipadé prasklého
vodovodniho potrubi, provizorni oprava streéni krytiny atd.).
Zdokumentujte vzniklou ékodu — porid'te fotografie po§kozen9ch véci, vc‘fetné celkového pohledu na poékozenou véc.
Bez zbyteéného odkladu oznamte pojiét’ovné, 2e nastala ékodni uda’lost:
— online na webovych stra’nka’ch www.ceskapojistovna.cz
— zavolejte na infolinku +420 241 114114
— osobne na obchodnim misté Ceské pojiét’ovny nebo prostrednictvim svého zprostredkovatele pojiéténi
— poétou na kontaktni adresu — formula're jsou ke staieni na weboch strénkéch
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K nahlášení škody budete potřebovat:
– číslo pojistné smlouvy
– identifi kační údaje pojistníka a pojištěného včetně kontaktů
– datum, čas a místo vzniku škodní události
– popis škody včetně příčiny škodní události a informací o jejím rozsahu
– odhad předpokládané výše škody a číslo účtu, kam má pojišťovna zaslat plnění
Dále postupujte dle pokynu likvidátora.

Doba platnosti poskytnutých údajů včetně údaje o pojistném

Údaje obsažené v těchto Předsmluvních informacích se vztahují k nabídce na sjednání pojištění. Nabídkou je pojišťovna vázána do 
data, které je v ní uvedeno.

Charakteristika a rozsah pojištění, způsob určení výše pojistného plnění, výluky

Pojištění je určeno pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob. rozsah a podmínky jednotlivých 
pojištění vyplývají ze Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPmo-P-01/2018 (dále jen 
„VPPMO-P“), příslušných doplňkových podmínek a z ujednání v pojistné smlouvě. Ustanovení pojistných podmínek platí, není-li 
v pojistné smlouvě uvedeno něco jiného.

Toto pojištění se sjednává pro ochranu majetku podnikatelů a právnických osob před jednotlivými pojistnými nebezpečími 
v závislosti na sjednané variantě pojištění. Vztahuje se na věci hmotné movité nebo stavby, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě 
jednotlivě nebo jako součásti vymezeného souboru.

I. Pojistná nebezpečí, pojistné plnění

Pojištění staveb

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu

Pojistné plnění se poskytuje v nových cenách, tj. pokud byl před-
mět pojištění poškozen, pojišťovna vyplatí částku odpovídající 
přiměřeným nákladům na opravu, sníženou o časovou cenu po-
užitelných zbytků. Pokud byl předmět pojištění zničen nebo od-
cizen, pojišťovna vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákla-
dům na znovupořízení nového předmětu stejného druhu, kvality 
a technických parametrů jaké měl předmět v době bezprostředně 
před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu jeho použitel-
ných zbytků.
Pokud je opotřebení předmětu pojištění vyšší než 70% nebo po-
kud pojištěný do 3 let předmět pojištění neopraví, příp. místo něj 
nepořídí nový, pojišťovna poskytne plnění do výše časové ceny 
postiženého předmětu pojištění.

možnost připojištění 
 Povodeň nebo záplava
 Vichřice nebo krupobití
 sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo 

zřícení sněhových lavin
 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 Tíha sněhu nebo námrazy
 Zemětřesení
 Voda vytékající z vodovodních zařízení
 Přetlak nebo zamrzání vody ve vodovodním potrubí
 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění movitých věcí

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu

Pojistné plnění se poskytuje v nových cenách, tj. pokud byl před-
mět pojištění poškozen, pojišťovna vyplatí částku odpovídající 
přiměřeným nákladům na opravu, sníženou o časovou cenu 
použitelných zbytků. Pokud byl předmět pojištění zničen nebo 
odcizen, pojišťovna vyplatí částku odpovídající přiměřeným ná-
kladům na znovupořízení nového předmětu stejného druhu, 
kvality a technických parametrů jaké měl předmět v době bez-
prostředně před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu 
jeho použitelných zbytků.
Pokud bylo sjednáno pojištění na časovou cenu, nebo pokud 
je opotřebení předmětu pojištění vyšší než 70% nebo pokud 
pojištěný do 3 let předmět pojištění neopraví, příp. místo něj 
nepořídí nový, pojišťovna poskytne plnění do výše časové ceny 
postiženého předmětu pojištění.

možnost připojištění 
 Povodeň nebo záplava
 Vichřice nebo krupobití
 sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo 

zřícení sněhových lavin
 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 Tíha sněhu nebo námrazy
 Zemětřesení
 Voda vytékající z vodovodních zařízení
 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění majetku
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K nahlášení škody budete potřebovat:
– číslo pojistné smlouvy
– identifi kační údaje pojistníka a pojištěného včetně kontaktů
– datum, čas a místo vzniku škodní události
– popis škody včetně příčiny škodní události a informací o jejím rozsahu
– odhad předpokládané výše škody a číslo účtu, kam má pojišťovna zaslat plnění
Dále postupujte dle pokynu likvidátora.

Doba platnosti poskytnutých údajů včetně údaje o pojistném

Údaje obsažené v těchto Předsmluvních informacích se vztahují k nabídce na sjednání pojištění. Nabídkou je pojišťovna vázána do 
data, které je v ní uvedeno.

Charakteristika a rozsah pojištění, způsob určení výše pojistného plnění, výluky

Pojištění je určeno pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob. rozsah a podmínky jednotlivých 
pojištění vyplývají ze Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPmo-P-01/2018 (dále jen 
„VPPMO-P“), příslušných doplňkových podmínek a z ujednání v pojistné smlouvě. Ustanovení pojistných podmínek platí, není-li 
v pojistné smlouvě uvedeno něco jiného.

Toto pojištění se sjednává pro ochranu majetku podnikatelů a právnických osob před jednotlivými pojistnými nebezpečími 
v závislosti na sjednané variantě pojištění. Vztahuje se na věci hmotné movité nebo stavby, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě 
jednotlivě nebo jako součásti vymezeného souboru.

I. Pojistná nebezpečí, pojistné plnění

Pojištění staveb

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu

Pojistné plnění se poskytuje v nových cenách, tj. pokud byl před-
mět pojištění poškozen, pojišťovna vyplatí částku odpovídající 
přiměřeným nákladům na opravu, sníženou o časovou cenu po-
užitelných zbytků. Pokud byl předmět pojištění zničen nebo od-
cizen, pojišťovna vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákla-
dům na znovupořízení nového předmětu stejného druhu, kvality 
a technických parametrů jaké měl předmět v době bezprostředně 
před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu jeho použitel-
ných zbytků.
Pokud je opotřebení předmětu pojištění vyšší než 70% nebo po-
kud pojištěný do 3 let předmět pojištění neopraví, příp. místo něj 
nepořídí nový, pojišťovna poskytne plnění do výše časové ceny 
postiženého předmětu pojištění.

možnost připojištění 
 Povodeň nebo záplava
 Vichřice nebo krupobití
 sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo 

zřícení sněhových lavin
 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 Tíha sněhu nebo námrazy
 Zemětřesení
 Voda vytékající z vodovodních zařízení
 Přetlak nebo zamrzání vody ve vodovodním potrubí
 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění movitých věcí

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu

Pojistné plnění se poskytuje v nových cenách, tj. pokud byl před-
mět pojištění poškozen, pojišťovna vyplatí částku odpovídající 
přiměřeným nákladům na opravu, sníženou o časovou cenu 
použitelných zbytků. Pokud byl předmět pojištění zničen nebo 
odcizen, pojišťovna vyplatí částku odpovídající přiměřeným ná-
kladům na znovupořízení nového předmětu stejného druhu, 
kvality a technických parametrů jaké měl předmět v době bez-
prostředně před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu 
jeho použitelných zbytků.
Pokud bylo sjednáno pojištění na časovou cenu, nebo pokud 
je opotřebení předmětu pojištění vyšší než 70% nebo pokud 
pojištěný do 3 let předmět pojištění neopraví, příp. místo něj 
nepořídí nový, pojišťovna poskytne plnění do výše časové ceny 
postiženého předmětu pojištění.

možnost připojištění 
 Povodeň nebo záplava
 Vichřice nebo krupobití
 sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo 

zřícení sněhových lavin
 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 Tíha sněhu nebo námrazy
 Zemětřesení
 Voda vytékající z vodovodních zařízení
 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění majetku
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K nahla’éem’ ékody budete potrebovat:
— El'slo pojistné smlouvy
— identifikaEnI' Udaje pojistnl'ka a pojiéténého vEetné kontaktCI
— datum, Eas a misto vzniku ékodnl' uda’losti

popis ékody véetné prl’éiny ékodm’ udélosti a informaCI’ o jejl'm rozsahu
— odhad predpoklédané vyée ékody a El’slo Uétu, kam ma’ pojiét’ovna zaslat plném’
Da’le postupujte dle pokynu likvidétora.

Doba platnosti poskytnutych L’Jdajfl véetné Udaje o pojistném
Udaje obsaiené v téchto Predsmluvnl’ch informacr’ch se vztahujl' k nabl'dce na sjednénl’ pojiéténl’. Nabl'dkou je pojiét’ovna vézéna do
data, které je v nI’ uvedeno.

Charakteristika a rozsah pouétém’, zpflsob uréem’ v>’/§e pOJlstného plném’, vyluky
Pojiétenl’ je uréeno pro pojiéténl' majetku a odpovédnosti podnikatele a prévnickflch osob. Rozsah a podml’nky jednotlich
pojiéténl' vypl)’/vaj|' ze V§eobecnflch pojistnflch podminek pro pojiéténi majetku a odpovédnosti VPPMO-P-01/2018 (déle jen
,,VPPMO-P“), pFI’sluénYCh doplfikovflch podml'nek a z ujednénl' v pojistné smlouvé. Ustanovenl’ pojistn)’/ch podml'nek platl’, neni-Ii
v pojistné smlouvé uvedeno néco jiného.

Pojiéténl' majetku
Toto pojiéténl’ se sjednévé pro ochranu majetku podnikatelfi a prévnickych osob pred jednotlivflmi pojistnYmi nebezpeél’mi
v zévislosti na sjednané varianté pojiéténl’. Vztahuje se na véci hmotné movité nebo stavby, které jsou uvedeny v pojistné smlouvé
jednotlivé nebo jako souEa’sti vymezeného souboru.

|. POJIstné nebezpeél', pojistné plnénl’
"vPousténi staveb

Poiistné nebezpeéi
\

Poiistné plnénl’
Za'kladnl' rozsah
I Poiér, VSIbuch, prl’my Oder blesku, péd letadla, jeho Eésti

nebo jeho na’kladu
Moinost pFipoji§téni
I Povodefi nebo za’plava
I Vichrice nebo krupobitl'
I Sesouvénl’ pCIdy, zrl’cenl' skal nebo zemin, sesouva’nl’ nebo

zrl'cenl’ snéhoch lavin
Péd stromfl, stoiérl‘] nebo jin)’/ch predmétfi
Tl’ha snéhu nebo némrazy
Zemétresenl’
Voda vytékajI'CI’ z vodovodnl’ch zarl’zenl’
PFetlak nebo zamrzénl' vody ve vodovodnl'm potrubl'
Umyslné poékozenl’ nebo Umyslné znic‘fenl' (vandalismus)
Odcizenl’ krédeil' vloupa'nl’m nebo Ioupeil’F

lu
-
II

I-

Pojistné plnénl’ se poskytuje v novf/ch cenéch, tj. pokud byl pred-
mét pojiéténl’ poékozen, pojiét'ovna vyplatl’ Ea’stku odpovr’dajl’d
pFiméFenYm na’kladflm na opravu, snl’ienou o Easovou cenu po-
uiitelnYch zbytkl‘fl. Pokud byl predmét pojiéténl' zniéen nebo od-
cizen, pojiét’ovna vyplatl’ ééstku odpovr’dajr’cr’ pFiméFenYm nékla-
dfim na znovuporl'zenl' nového predmétu stejného druhu, kvality
a technicky’lch parametrfi jaké mél predmet v dobé bezprostredné
pred pojistnou udélostl', sm’ienou o Easovou cenu jeho pouiitel-
nylch zbytkfl.
Pokud je opotrebenl' predmétu pojiéténl’ vyéél' nei 70% nebo po-
kud pojiétény do 3 let predmét pojiéténl' neopravr’, pFI’p. ml’sto néj
nepoFI'dI' novy, pojiét’ovna poskytne plnénl’ do v37§e Easové ceny
postiieného predmétu pojiéténl’.

"vPousténi movitflch véci

Poiistné nebezpeéi
\

Poiistné plnénl’
Za'kladnl' rozsah
I Poiér, v9buch, prl’my Oder blesku, péd letadla, jeho Eésti

nebo jeho na’kladu
Moinost pFipoji§téni
I Povodefi nebo za’plava
I Vichrice nebo krupobitl’
I Sesouva’nl’ pfldy, zrl’cenl’ skal nebo zemin, sesouvénl’ nebo

zrl'cenl’ snéhovflch lavin
Péd stromCI, stoiérfi nebo jin)’/ch predmetfl
Tl'ha snéhu nebo némrazy
Zemetresenl’
Voda vytékajl’d z vodovodnl’ch zarl'zenl’
Umyslné poékozenl’ nebo Umyslné znic‘fem’ (vandalismus)
Odcizenl' krédeil’ vloupénl’m nebo Ioupeil’E

Pojistné plném’ se poskytuje v now/ch cenéch, tj. pokud byl pred-
met pojiéténl’ poékozen, pojiét’ovna vyplatl' Ea’stku odpovr’dajl’d
pFiméFenYm nékladflm na opravu, snl'ienou o Easovou cenu
pouiitelnX/ch zbytkl‘J. Pokud byl predmét pojiétenl' znic‘fen nebo
odcizen, pojiét'ovna vyplatl' Ea’stku odpovr’dajl’d pFiméFenYm né-
kladflm na znovuporl’zenl' nového predmétu stejného druhu,
kvality a technicky’lch parametrl‘J jaké mél predmét v dobé bez-
prostredné pred pojistnou udélostl', snl'ienou o Easovou cenu
jeho pouiitelnX/ch zbytkfi.
Pokud bylo sjedna’no pojiéténl' na Easovou cenu, nebo pokud
je opotrebenl' predmétu pojiéténl' vy§§i nei 70% nebo pokud
pojiétény do 3 let predmét pojiéténl' neopravr’, pFI’p. ml’sto néj
neporl'dl’ novy, pojiét’ovna poskytne plnénl’ do V)’/§e Easové ceny
postiieného predmetu pojiéténl’.
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Pojištění přerušení provozu

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu

Pojistné plnění je poskytnuto za fi nanční ztrátu, která vznikne 
přerušením nebo omezením provozu v důsledku pojistné udá-
losti na věci sloužící pojištěnému provozu. Právo na pojistné 
plnění za fi nanční ztrátu vzniká pouze v případě, že pojistná 
událost na věci sloužící pojištěnému provozu je způsobena stej-
ným pojistným nebezpečím, proti kterému je sjednáno pojištění 
přerušení provozu, na stejném místě pojištění a u téže pojišťov-
ny. Jako fi nanční ztrátu lze v pojistné smlouvě sjednat ušlý zisk 
a stálé náklady, ušlé nájemné a vícenáklady.

možnost připojištění 
 Povodeň nebo záplava
 Vichřice nebo krupobití
 sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo 

zřícení sněhových lavin
 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 Tíha sněhu nebo námrazy
 Zemětřesení
 Voda vytékající z vodovodních zařízení
 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění strojů

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Pojištění proti všem pojistným nebezpečím (allrIsK), 

která nejsou vyloučena

Pokud byl předmět pojištění poškozen, poskytuje se pojistné 
plnění v nových cenách, tj. pojišťovna uhradí přiměřené náklady 
na opravu, od kterých odečte hodnotu zbytků nahrazovaných 
částí předmětu pojištění. Pokud byl předmět pojištění zničen, 
odcizen, ztracen nebo pokud náklady na opravu jsou rovny 
nebo převyšují časovou cenu předmětu pojištění bezprostředně 
před vznikem pojistné události, vyplatí pojišťovna částku odpo-
vídající časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně 
před vznikem pojistné události sníženou o cenu zbytků zničené-
ho nebo poškozeného předmětu pojištění.

možnost připojištění 
 Živelní události (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád 

letadla, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo 
zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných 
předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy)

 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění elektronických zařízení

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Pojištění proti všem pojistným nebezpečím (allrIsK), 

která nejsou vyloučena

Pojistné plnění se pro předměty pojištění, od jejichž data výroby 
neuplynulo více než 5 let, poskytuje v nových cenách. Pokud po-
jištěný do 3 let od vzniku pojistné události předmět pojištění neo-
pravil, příp. místo něj nepořídil nový, poskytne pojišťovna pojistné 
plnění maximálně do částky odpovídající časové ceně předmětu 
pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události.

Pokud byl předmět pojištění, od jehož data výroby uplynulo více 
než 5 let, poškozen, poskytuje se pojistné plnění v nových ce-
nách, tj. pojišťovna uhradí přiměřené náklady na opravu, a to 
až do výše časové ceny předmětu pojištění bezprostředně před 
vznikem pojistné události, od kterých odečte hodnotu zbytků 
nahrazovaných částí předmětu pojištění. 

Pokud byl předmět pojištění, od jehož data výroby uplynulo 
více než 5 let, zničen, odcizen, ztracen, vyplatí pojišťovna část-
ku odpovídající časové ceně předmětu pojištění v době bezpro-
středně před vznikem pojistné události sníženou o cenu zbytků 
zničeného předmětu pojištění.

možnost připojištění 
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění oprávněné osobě. Horní hranicí plnění je v pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, limit nebo 
sublimit pojistného plnění. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě 
jako spoluúčast.

II. Výluky

Výluky jsou uvedeny v článcích 3 a 14 VPPMO-P. Další výluky jsou uvedeny v DPP a mohou být rovněž uvedeny v pojistné smlouvě.

Předsmluvní informace | 11T. č. 9355 10/2018

Pojištění přerušení provozu

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu

Pojistné plnění je poskytnuto za fi nanční ztrátu, která vznikne 
přerušením nebo omezením provozu v důsledku pojistné udá-
losti na věci sloužící pojištěnému provozu. Právo na pojistné 
plnění za fi nanční ztrátu vzniká pouze v případě, že pojistná 
událost na věci sloužící pojištěnému provozu je způsobena stej-
ným pojistným nebezpečím, proti kterému je sjednáno pojištění 
přerušení provozu, na stejném místě pojištění a u téže pojišťov-
ny. Jako fi nanční ztrátu lze v pojistné smlouvě sjednat ušlý zisk 
a stálé náklady, ušlé nájemné a vícenáklady.

možnost připojištění 
 Povodeň nebo záplava
 Vichřice nebo krupobití
 sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo 

zřícení sněhových lavin
 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 Tíha sněhu nebo námrazy
 Zemětřesení
 Voda vytékající z vodovodních zařízení
 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus)
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění strojů

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Pojištění proti všem pojistným nebezpečím (allrIsK), 

která nejsou vyloučena

Pokud byl předmět pojištění poškozen, poskytuje se pojistné 
plnění v nových cenách, tj. pojišťovna uhradí přiměřené náklady 
na opravu, od kterých odečte hodnotu zbytků nahrazovaných 
částí předmětu pojištění. Pokud byl předmět pojištění zničen, 
odcizen, ztracen nebo pokud náklady na opravu jsou rovny 
nebo převyšují časovou cenu předmětu pojištění bezprostředně 
před vznikem pojistné události, vyplatí pojišťovna částku odpo-
vídající časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně 
před vznikem pojistné události sníženou o cenu zbytků zničené-
ho nebo poškozeného předmětu pojištění.

možnost připojištění 
 Živelní události (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád 

letadla, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo 
zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných 
předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy)

 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojištění elektronických zařízení

Pojistná nebezpečí Pojistné plnění

Základní rozsah 
 Pojištění proti všem pojistným nebezpečím (allrIsK), 

která nejsou vyloučena

Pojistné plnění se pro předměty pojištění, od jejichž data výroby 
neuplynulo více než 5 let, poskytuje v nových cenách. Pokud po-
jištěný do 3 let od vzniku pojistné události předmět pojištění neo-
pravil, příp. místo něj nepořídil nový, poskytne pojišťovna pojistné 
plnění maximálně do částky odpovídající časové ceně předmětu 
pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události.

Pokud byl předmět pojištění, od jehož data výroby uplynulo více 
než 5 let, poškozen, poskytuje se pojistné plnění v nových ce-
nách, tj. pojišťovna uhradí přiměřené náklady na opravu, a to 
až do výše časové ceny předmětu pojištění bezprostředně před 
vznikem pojistné události, od kterých odečte hodnotu zbytků 
nahrazovaných částí předmětu pojištění. 

Pokud byl předmět pojištění, od jehož data výroby uplynulo 
více než 5 let, zničen, odcizen, ztracen, vyplatí pojišťovna část-
ku odpovídající časové ceně předmětu pojištění v době bezpro-
středně před vznikem pojistné události sníženou o cenu zbytků 
zničeného předmětu pojištění.

možnost připojištění 
 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění oprávněné osobě. Horní hranicí plnění je v pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, limit nebo 
sublimit pojistného plnění. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě 
jako spoluúčast.

II. Výluky

Výluky jsou uvedeny v článcích 3 a 14 VPPMO-P. Další výluky jsou uvedeny v DPP a mohou být rovněž uvedeny v pojistné smlouvě.
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Poiiéténi pi‘eruEeni provozu
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Poiistné nebezpeél'
W

Pojistné plnéni
Zékladni rozsah
I Poia’r, V)’/buch, pFI’my Cider blesku, pa’d letadla, jeho Ea’sti

nebo jeho nakladu
Moinost pFipojiéténi
I Povodefi nebo zaplava
I VichFice nebo krupobitl’
I Sesouva’nl’ pfidy, zFl’cenI’ skal nebo zemin, sesouva’nl’ nebo

zFl'cenI' snéhovy’lch lavin
Pad stromfl, stoia’rfl nebo jinYch pFedmétfi
Tl'ha snéhu nebo na’mrazy
ZemétFesenI’
Voda vytékajl’CI’ z vodovodnl’ch zaFI’zenI'
Umyslné poékozenl’ nebo Umyslné zniéenl’ (vandalismus)
Odcizenl’ kradeil’ vloupanl'm nebo Ioupeil'(

I
I
I
-
I
I

Pojistné plnénl’ je poskytnuto za finanEnI’ ztratu, ktera vznikne
pFeruéenI'm nebo omezenl’m provozu v dflsledku pojistné uda-
losti na véci slouil'd pojiéténému provozu. Pravo na pojistné
plnénl’ za finanEnI’ ztratu vznika pouze v pFI’padé, 2e pojistna’
udalost na véci slouil’d pojiéténému provozu je zpflsobena stej-
n)’/m pojistn)’/m nebezpeél’m, proti kterému je sjedna’no pojiéténl’
pFeruéenI' provozu, na stejném ml’sté pojiétém’ a u téie pojiét’ov—
ny. Jako finanénl' ztra’tu Ize v pojistné smlouvé sjednat uély zisk
a sta’lé naklady, uélé néjemné a Vl'cenaklady.

Poiiéténi stroifi

Poiistné nebezpeél'
W

Pojistné plnéni
Zékladni rozsah
I Pojiéténl’ proti véem pojistny’lm nebezpeél'm (ALLRISK),

ktera’ nejsou vylouEena
Moinost pFipojiéténi
I fivelnl' uda’losti (poia’r, vybuch, pFI’my Oder blesku, pad

letadla, povodefi nebo zéplava, vichFice nebo krupobitl',
sesouvanl' pfldy, zFl’cenI’ skal nebo zemin, sesouvanl' nebo
zFl'cenI' snéhoch lavin, pad stroml‘J, stoiarfi nebo jin)’/ch
pFedmétl‘J, zemétFesenI', tl’ha snéhu nebo na’mrazy)

Q Odcizenl’ kradeil’ vloupanl'm nebo Ioupeil'

Pokud byl pFedmét pojiéténl’ poékozen, poskytuje se pojistné
plnénl’ v nevi/ch cena’ch, tj. pojiét‘ovna uhradl’ pFiméFené na’klady
na opravu, od kter)’/ch odeEte hodnotu zbytkfl nahrazovanYch
Ea’stl’ pFedmétu pojiéténl’. Pokud byl pFedmét pojiéténl’ znic‘fen,
odcizen, ztracen nebo pokud naklady na opravu jsou rovny
nebo pFevyéujI’ Easovou cenu pFedmétu pojiéténl' bezprostFedné
pFed vznikem pojistné uda’losti, vyplatl' pojiét’ovna Eastku odpo-
Vl’dajl’d Easové cené pFedmétu pojiéténl’ v dobé bezprostFedné
pFed vznikem pojistné udalosti snl'ienou o cenu zbytkfl zniEené-
ho nebo poékozeného pFedmétu pojiétém’.

Poiiéténi elektronickfrch zai‘l'zeni

Poiistné nebezpeél'
W

Pojistné plnéni
Zékladni rozsah
I Pojiéténl’ proti véem pojistny’lm nebezpeél'm (ALLRISK),

ktera’ nejsou vylouEena

Moinost pFipojiéténi
I Odcizenl’ kradeil’ vloupanl'm nebo Ioupeil'

k

Pojistné plnénl’ se pro pFedméty pojiétém’, od jejichi data V)’/roby
neuplynulo Vl’ce nei 5 let, poskytuje v novf/ch cenéch. Pokud po-
jiétény do 3 let 0d vzniku pojistné udalosti pFedmét pojiéténl’ neo-
pravil, pFI’p. ml’sto néj nepoFI'dil novy, poskytne pojiét’ovna pojistné
plnénl’ maximalné do Eastky odpovfdajl'd Easové cené pFedmétu
pOJléténI’ v dobé bezprostFedné pFed vznikem pojistné udalosti.

Pokud byl pFedmét pojiétém’, 0d jehoi data V)’/roby uplynulo Vl’ce
nei 5 let, poékozen, poskytuje se pojistné plnénl’ v now/ch ce-
nach, tj. pojiét’ovna uhradl' pFiméFené naklady na opravu, a to
a2 do V)’I§e Easové ceny pFedmétu pojiéténl’ bezprostFedné pFed
vznikem pojistné udalosti, od ktech odeEte hodnotu zbytkfi
nahrazovanflch Eastl’ pFedmétu pojiéténl’.

Pokud byl pFedmét pojiétém’, 0d jehoi data V)’/roby uplynulo
Vl’ce nei 5 let, znic‘fen, odcizen, ztracen, vyplatl’ pojiét‘ovna East-
ku odpovidajl’cf Easové cené pFedmétu pojiéténl’ v dobé bezpro-
stFedné pFed vznikem pojistné udalosti snl’ienou o cenu zbytkl‘J
znic‘feného pFedmétu pojiéténl’.

Pojiét’ovna vyplatl’ pojistné plnénl’ opravnéné osobé. Hornl' hranid plném’je v pojistné smlouvé sjednana pojistna’ Ea’stka, limit nebo
sublimit pojistného plnénl’. Pojiétény se podl’ll’ na pojistném plném’z kaidé pojistné udalosti Eastkou ujednanou v pojistné smlouvé
jako spolutfléast.

||. V§/|uky
V)’/|uky jsou uvedeny v Elancich 3 a 14 VPPMO-P. Da|§|’V)'/|uky jsou uvedeny v DPP a mohou byt rovnéi uvedeny v pojistné smlouvé.
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Pojištění odpovědnosti 
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného podnikatele nebo právnické osoby nahra-
dit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo 
odcizením hmotné věci (včetně zvířete).

I. Pojistná nebezpečí 

Pojištění obecné odpovědnosti 

Pojistná nebezpečí Horní hranice plnění 

Základní rozsah 
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu vzniklou 
v souvislosti s pojištěnou činností, zejména: 

 Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob
 Následné fi nanční škody vzniklé v souvislosti se škodou na věci 

či újmou na zdraví
 Škoda či újma způsobená zaměstnancem pojištěného 
 Duševní útrapy, které je pojištěný povinen nahradit
 regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemo-

censké – třetí osoby
 Škoda na věci či újma na zdraví vzniklá v souvislosti s vlastnictvím 

nebo pronájmem nemovitosti, vč. ručení vlastníka za správce 
komunikace

 Škoda či újma způsobená vadným výrobkem

V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění 

možnost připojištění 

Čisté fi nanční škody vč. škod způsobených v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů (V70) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody či újmy způsobené sesedáním, sesouváním půdy, 
poddolováním ( V71)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škoda na věcech převzatých nebo užívaných (např. věci na leasing, 
pronajaté) (V723)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody na životním prostředí (V99) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Ekologická újma (V110) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské 
– zaměstnanci (V111)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Věci svěřené členu orgánů ( V113) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Náhrady za nemajetkovou újmu vč. škod způsobených v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů (V112)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojistná nebezpečí Horní hranice plnění 

Základní rozsah 
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu vzniklou 
v souvislosti s pojištěnou činností, zejména:

 Čistá fi nanční škoda vč. pokut uložených klientovi pojištěného
 Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob 
 Újma vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti 
 Újma vzniklá v souvislosti s provozem kanceláře
 regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského 

pojištění.

V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění 

možnost připojištění 

Škody či újmy způsobené sesedáním, sesouváním půdy, poddolo-
váním (V71)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škoda na věcech převzatých nebo užívaných (např. věci na leasing, 
pronajaté) (V723)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody na životním prostředí (V99) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Náhrady za nemajetkovou újmu vč. škod způsobených v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů ( V112)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Věci svěřené členu orgánů ( V113) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění
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 Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob
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ním osobních údajů (V70) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění
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pronajaté) (V723)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody na životním prostředí (V99) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Ekologická újma (V110) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské 
– zaměstnanci (V111)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Věci svěřené členu orgánů ( V113) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Náhrady za nemajetkovou újmu vč. škod způsobených v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů (V112)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojistná nebezpečí Horní hranice plnění 

Základní rozsah 
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu vzniklou 
v souvislosti s pojištěnou činností, zejména:

 Čistá fi nanční škoda vč. pokut uložených klientovi pojištěného
 Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob 
 Újma vzniklá v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti 
 Újma vzniklá v souvislosti s provozem kanceláře
 regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského 

pojištění.

V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění 

možnost připojištění 

Škody či újmy způsobené sesedáním, sesouváním půdy, poddolo-
váním (V71)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škoda na věcech převzatých nebo užívaných (např. věci na leasing, 
pronajaté) (V723)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody na životním prostředí (V99) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Náhrady za nemajetkovou újmu vč. škod způsobených v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů ( V112)

V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Věci svěřené členu orgánů ( V113) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

12 I PFedsmluvni informace T. E. 9355 10/2018

Pojiétém’ odpovédnosti
Pojiéténi se sjednévé pro pFI’pad prévnim pFedpisem stanovené povinnosti pojiéténého podnikatele nebo prévnické osoby nahra-
dit Ujmu vzniklou jiné osobé pFi ubll’ieni na zdravi nebo usmrcenl’, ékodu vzniklou jiné osobé poékozenim, zniEenI’m, ztrétou nebo
odcizenl’m hmotné véci (vEetné zviFete).

l. Pojistné nebezpeél’

Poii§téni obecné odpovédnosti

Pojistna' nebezpeéi
W

Horni hranice plnénl’

Za'kladni rozsah
Povinnost pojiéténého nahradit ékodu nebo Cijmu vzniklou
v souvislosti s pojiéténou Einnosti, zejména:
I ékoda na véci Ei Lijma na zdravi tFetich osob
I Nésledné financ‘fnl’ ékody vzniklé v souvislosti se ékodou na véci

Ei imou na zdravi
I ékoda 6i Ujma zpfisobené zaméstnancem pojiéténého
I Duéevni litrapy, které je pojiétény povinen nahradit
I Regresnl’ néhrady nékladfl zdravotni pojiét’ovny a da’vek nemo—

censké — tFeti osoby
I ékoda na véci Ei Cijma na zdravivzniklé v souvislosti s vlastnictvim

nebo pronéjmem nemovitosti, vc‘f. ruéenl’ vlastnika 2a spra’vce
komunikace

I ékoda 6i Ujma zpfisobené vadnYm V)’/robkem

V pojistné smlouvé ujednany limit pojistného plnénl’

Moinost p‘r'ipoiiéténi

Cisté financ‘fni ékody VE. ékod zpflsobenych v souvislosti se zpracové-
nim osobnl’ch LidajCI (V70) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’

ékody Ei lijmy zpflsobené sesedénl’m, sesouvénim pCIdy,
poddolova’nl’m (V71) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’

ékoda na vécech pFevzatflch nebo uil’vanX/ch (napF. véci na leasing,
pronajaté) (V723) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’

ékody na iivotnl’m prostFedI’ (V99) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’
Ekologické Ujma (V110) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’
Regresni néhrady nékladfi zdravotnl’ pojiét’ovny a dévek nemocenské
— zaméstnanci (V111) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’

Véci svéFené Elenu orgénfi (V113) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’
Néhrady za nemajetkovou Ujmu v6. ékod zpflsobenych v souvislosti

Qe zpracovénl’m osobnl’ch Cidajl‘fi (V112) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’

Poii§téni profesni odpovédnosti

Pojistné nebezpeEI'
W

Horni hranice plnéni

Zékladm’ rozsah
Povinnost pojiéténého nahradit ékodu nebo Cijmu vzniklou
v souvislosti s pojiéténou Einnostl’, zejména:

Cista’ finanEnI’ ékoda v6. pokut uloieny’lch klientovi pojiéténého
§koda na véci Ei Ujma na zdravi tFetI’ch osob
Ujma vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nebo néjmem nemovitosti
Ujma vzniklé v souvislosti s provozem kanceléFe
Regresnl’ néhrady zdravotnl’ch pojiét'oven a da’vek nemocenského
pojiéténi.

V pojistné smlouvé ujednany limit pojistného plnénl’

Moinost pFipoji§téni
ékody Ei Ujmy zpfisobené sesedénim, sesouvénl’m pfidy, poddolo—
va'nl’m (V71) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’

ékoda na vécech pFevzaty’lch nebo uiivanYch (napF. véci na leasing,
pronajaté) (V723) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’

ékody na iivotnim prostFedi (V99) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’
Néhrady za nemajetkovou Cijmu VE. ékod zpfisobeny’lch v souvislosti
se zpracovénim osobnl’ch LidajCI (V112) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’

kVéci svéFené Elenu orga’nfi (V113) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’
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Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb 

 Pojistná nebezpečí Horní hranice plnění 

Základní rozsah 
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu vzniklou 
v souvislosti s pojištěnou činností, zejména:

 Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob
 Následné fi nanční škody vzniklé v souvislosti se škodou na věci 

či újmou na zdraví
 Škoda či újma způsobená zaměstnancem pojištěného 
 Duševní útrapy, které je pojištěný povinen nahradit
 regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemo-

censké – třetí osoby
 Škoda na věci či újma na zdraví vzniklá v souvislosti s vlastnictvím 

nebo pronájmem nemovitosti 
 Škoda či újma vzniklá v souvislosti s provozem ordinace 

V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění 

možnost připojištění 

Čisté fi nanční škody (V70) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škoda na věcech převzatých nebo užívaných (např. věci na leasing, 
pronajaté) (V723) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody na životním prostředí (V99) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské 
– zaměstnanci (V111) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Náhrady za nemajetkovou újmu vč. škod způsobených v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů (V112) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Věci svěřené členu orgánů (V113) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

II. Pojistné plnění u pojištění odpovědnosti

Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, kterou je pojištěný povinen nahradit 
podle obecně závazných právních předpisů, a to za podmínek stanovených ve VPPMO-P a pojistnou smlouvou. Pojistné plnění z jedné 
pojistné události nepřesáhne limit/sublimit plnění ujednaný v pojistné smlouvě. 
Pojistná plnění vyplacená ze škodních událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu 
nebo sublimitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí. Pojištěný se na pojistném plnění 
podílí částkou ujednanou v pojistné smlouvě (spoluúčast).

III. Výluky

Výluky jsou uvedeny v článcích 3 a 24 VPPMO-P. Další výluky mohou být rovněž uvedeny v pojistné smlouvě.
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Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb 

 Pojistná nebezpečí Horní hranice plnění 

Základní rozsah 
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu vzniklou 
v souvislosti s pojištěnou činností, zejména:

 Škoda na věci či újma na zdraví třetích osob
 Následné fi nanční škody vzniklé v souvislosti se škodou na věci 

či újmou na zdraví
 Škoda či újma způsobená zaměstnancem pojištěného 
 Duševní útrapy, které je pojištěný povinen nahradit
 regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemo-

censké – třetí osoby
 Škoda na věci či újma na zdraví vzniklá v souvislosti s vlastnictvím 

nebo pronájmem nemovitosti 
 Škoda či újma vzniklá v souvislosti s provozem ordinace 

V pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění 

možnost připojištění 

Čisté fi nanční škody (V70) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škoda na věcech převzatých nebo užívaných (např. věci na leasing, 
pronajaté) (V723) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Škody na životním prostředí (V99) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské 
– zaměstnanci (V111) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Náhrady za nemajetkovou újmu vč. škod způsobených v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů (V112) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

Věci svěřené členu orgánů (V113) V pojistné smlouvě ujednaný sublimit pojistného plnění

II. Pojistné plnění u pojištění odpovědnosti

Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, kterou je pojištěný povinen nahradit 
podle obecně závazných právních předpisů, a to za podmínek stanovených ve VPPMO-P a pojistnou smlouvou. Pojistné plnění z jedné 
pojistné události nepřesáhne limit/sublimit plnění ujednaný v pojistné smlouvě. 
Pojistná plnění vyplacená ze škodních událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu 
nebo sublimitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí. Pojištěný se na pojistném plnění 
podílí částkou ujednanou v pojistné smlouvě (spoluúčast).

III. Výluky

Výluky jsou uvedeny v článcích 3 a 24 VPPMO-P. Další výluky mohou být rovněž uvedeny v pojistné smlouvě.
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Poiiéténi poskytovatelfi zdravotnich sluieb

Poiistné nebezpeéi Horni hranice plnéni \
Za'kladni rozsah V pojistné smlouvé ujednany limit pojistného plném’
Povinnost pojiéténého nahradit ékodu nebo Ujmu vzniklou
v souvislosti s pojiéténou Einnosti, zejména:
I ékoda na véci Ei liljma na zdraVI’ tFetI'ch osob
I Nésledné finanEnI’ ékody vzniklé v souvislosti se ékodou na véci

Ei Djmou na zdraVI’
I ékoda Ei Ujma zpflsobena’ zaméstnancem pojiéténého
I Duéevnl’ Utrapy, které je pojiétény povinen nahradit
I Regresm’ na’hrady nékladfi zdravotnl' pojiét’ovny a dévek nemo-

censké — tFetI' osoby
I ékoda na véci (‘fi liljma na zdraVI’ vzniklé v souvislosti s vlastnictVI’m

nebo pronéjmem nemovitosti
I ékoda Ei Ujma vznikla’ v souvislosti s provozem ordinace

Moinost pi‘ipoiiéténi

CiSté financ‘fnl’ ékody (V70) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’
ékoda na vécech pFevzatfi/ch nebo uil’vany’mh (napF. véci na leasing,pronajaté) (V723) V pOJIstne smlouve UJednany subllmlt poustneho plnenl

ékody na iivotnl’m PFOStIV’edII (V99) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’
Regresnl’ néhrady nékladCI zdravotnl' pojiét’ovny a dévek nemocenské_ zaméstnanci (V111) V pOJIstne smlouve UJednany subllmlt poustneho plnenl

Néhrady 2a nemajetkovou [3i v6. ékod zpfisobem’mh v souvislosti
se zpracova’nl’m osobm’ch Udajfl 0/112) V pOJIstne smlouve UJednany subllmlt poustneho plnenl

«éci svéFené Elenu orgénfi (V113) V pojistné smlouvé ujednany sublimit pojistného plnénl’

||. POJIstné plném’ u pojiétém’ odpovédnosti
Pojistné plnénl’ se stanOVI’ jako na’hrada ékody Ei Cljmy pFi ubll’ienl’ na zdraVI' nebo usmrcenl’, kterou je pojiétény povinen nahradit
podle obecné za’vaach prévnl'ch pFedpisCI, a to za podml'nek stanovenYch ve VPPMO-P a pojistnou smlouvou. Pojistné plnénl’ z jedné
pojistné udélosti nepFesa’hne limit/sublimit plnénl’ ujednany v pojistné smlouvé.
Pojistné plnénl’vyplacené 2e ékodm’ch udélostl’ nastach v prfibéhu jednoho pojistného roku nesml' pFeséhnout dvojna'sobek Iimitu
nebo sublimitu pojistného plnénl’ ujednaného v pojistné smlouvé pro sjednané pojistna’ nebezpeél’. Pojiétény se na pojistném plnénl’
podl’ll' Ea’stkou ujednanou v pojistné smlouvé (spolutfléast).

|||. vyluky
Vy’lluky jsou uvedeny v Eléncfch 3 a 24 VPPMO-P. Dalél'vyluky mohou byt rovnéi uvedeny v pojistné smlouvé.
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Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018

ČLÁNEK 1  Úvodní ustanovení

1  Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ 699001273, zapsaná v obchodním rejst-
říku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen „pojišťovna“), 
poskytuje pojištění v  souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
v  platném znění. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku 
a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen „VPPMO-P“) upravují podmínky 
pojištění majetku a odpovědnosti a jsou účinné od 1. 5. 2018.

2  Práva a povinnosti z pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „záko-
ník“), především ustanoveními § 2758–2872, těmito VPPMO-P, příslušnými 
doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP“), sazebníkem poplatků 
a pojistnou smlouvou. 

3  Ujednání v  pojistné smlouvě odchylující se od zákoníku, těchto VPPMO-P 
nebo DPP mají přednost. Ustanovení DPP mají přednost před ustanoveními 
VPPMO-P.

4  Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti (dále jen „pojištění“) je pojištění 
soukromé a sjednává se jako pojištění škodové.

5  V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimo-
soudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

ČLÁNEK 2  Vznik, trvání a zánik pojištění 

1  Pojištění se sjednává na dobu určitou jednoho pojistného roku. Pojistný rok 
začíná dnem ujednaným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojist-
ný rok končí dnem, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který 
se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

2  Vedle důvodů uvedených v zákoníku pojištění zaniká z důvodů uvedených ve 
VPPMO-P, DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.

3  Pojištění dále zaniká:
a dnem, v němž pojištěný pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, na kte-

rou se pojištění vztahuje;
b dnem zveřejnění usnesení o úpadku pojistníka v insolvenčním rejstříku.

4  V případě smrti pojištěného, který je zároveň pojistníkem, pojištění zaniká až 
uplynutím doby, za kterou bylo ke dni úmrtí pojistné uhrazeno. Pokud má 
pojistník ke dni úmrtí na pojistném dluh, pojištění zaniká dnem jeho smrti.

5  Pojištění majetku nezaniká:
a změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojistní-

kem osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka předmětu pojištění;
b změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojistník po 

této změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu pojištění (pou-
há změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje).

6  Pojištění odpovědnosti související s vlastnickým právem nezaniká:
a  v  případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, pokud je pojistníkem 

osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka;
b  v případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, je-li pojistník i  po této 

změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem dotčeného majetku (pouhá 
změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje). 

7  Jde-li o pojištění cizího pojistného nebezpečí ve prospěch pojistníka nebo ve pro-
spěch třetí osoby, ujednává se, že neprokáže-li pojistník nebo oprávněná osoba 
souhlas pojištěného s tím, aby pojistník nebo oprávněná osoba přijala pojistné 
plnění, nejpozději do dne, kdy pojišťovna ukončí šetření pojistné události, pojištění 
předmětu pojištění tímto dnem zanikne. Právo na pojistné plnění nabývá pojištěný.

8  Pojištění se nepřerušuje.

ČLÁNEK 3  Obecné výluky z pojištění

1  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění ze škodních událostí: 
a pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se sankcemi, zákazy nebo 

omezeními danými rezolucemi OSN nebo obchodními či ekonomickými 
sankcemi, zákony nebo předpisy Evropské unie nebo Spojených států 
amerických (USA) , se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej 
nahrazujícím;

b vzniklých v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, povstáním 
nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými 

akty (tj. násilnými jednáními motivovanými zejména politicky, sociálně, ideo-
logicky, rasově, národnostně nebo nábožensky) nebo se zásahem státní nebo 
úřední moci;

c způsobených jadernou energií, jaderným zářením, radioaktivní kontaminací, 
azbestem nebo formaldehydem.

2  Ve VPPMO-P, DPP mohou být uvedeny nebo v pojistné smlouvě ujednány 
další výluky z pojištění.

ČLÁNEK 4  Pojistné

1  Pojistné je jednorázovým pojistným.
2  V pojistné smlouvě je možné ujednat, že pojistné bude hrazeno ve splátkách.
3  Pojišťovna má právo upravit nově výši pojistného na další pojistný rok:

a dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů nebo rozhodovací 
praxe soudů, která má rozhodující vliv na stanovení výše pojistného plnění;

b dojde-li ke změně indexu spotřebitelských cen, indexu cen průmyslových 
výrobců nebo indexu cen stavebních děl;

c není-li pojistné dostatečné podle zákona o pojišťovnictví, zejména pokud sku-
tečný škodní průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný škodní průběh.

 Je-li pojištění sjednáno na jeden pojistný rok s automatickou prolongací, je pojišťov-
na oprávněna výši pojistného upravit na další pojistný rok. Novou výši pojistného 
pojišťovna sdělí pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistné-
ho za pojistný rok, ve kterém se má výše pojistného změnit. Nesouhlasí-li pojistník 
se změnou, může nesouhlas projevit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se 
o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistné doby.

4  Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok nebo za dobu, na kterou bylo 
pojištění sjednáno, v případě:
a zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoníku, případně VPPMO-P nebo 

DPP, pokud v době trvání pojištění, ve které pojištění zaniklo, nastala pojist-
ná událost;

b zániku pojištění z důvodů nezaplacení pojistného. 
 V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně jen poměrná část po-

jistného. 
5  Má-li pojistník plnit na pojistné, poplatky a příslušenství pohledávky dlužné-

ho pojistného, započte se plnění pojistníka nejprve na dlužné pojistné, a  to 
vždy nejprve na nejdříve splatné pojistné, resp. splátku pojistného, poté na 
poplatky v pořadí podle jejich splatnosti, pak na náklady spojené s vymáháním 
dlužného pojistného a nakonec na úrok z prodlení. Poplatky, náklady spojené 
s vymáháním dlužného pojistného ani úrok z prodlení se neúročí.

6  Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání pojistného na účet po-
jišťovny.

ČLÁNEK 5  Povinnosti z pojištění

1  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba:
a má povinnost oznámit a doložit pojišťovně bez zbytečného odkladu veške-

ré změny, které během trvání pojištění nastanou, ve skutečnostech, které 
uvedl při sjednání pojištění;

b má povinnost umožnit pojišťovně provést kontrolu podkladů potřebných 
pro výpočet pojistného a prohlídku věcí, s nimiž pojištění souvisí, pokud si 
tuto kontrolu nebo prohlídku pojišťovna vyžádá;

c má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušo-
vat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou 
mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe 
vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze 
strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a práv-
nické osoby pro pojištěného činné);

d má povinnost neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kte-
rém se dozví a  které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události nebo 
přijmout taková preventivní opatření, jaká je možné rozumně požadovat; 
Po škodní události: 

e má povinnost, pokud již škodní událost nastala, učinit nutná opatření ke 
zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojiš-
ťovny a postupovat v souladu s nimi; 

f má povinnost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů od okamži-
ku zjištění škodní události, oznámit pojišťovně, že škodní událost nastala;

g má povinnost v případě žádosti pojišťovny zajistit na vlastní náklady úřední 
překlad dokladů nezbytných k šetření škodní události;
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Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018

ČLÁNEK 1  Úvodní ustanovení

1  Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ 699001273, zapsaná v obchodním rejst-
říku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen „pojišťovna“), 
poskytuje pojištění v  souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
v  platném znění. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku 
a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen „VPPMO-P“) upravují podmínky 
pojištění majetku a odpovědnosti a jsou účinné od 1. 5. 2018.

2  Práva a povinnosti z pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „záko-
ník“), především ustanoveními § 2758–2872, těmito VPPMO-P, příslušnými 
doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP“), sazebníkem poplatků 
a pojistnou smlouvou. 

3  Ujednání v  pojistné smlouvě odchylující se od zákoníku, těchto VPPMO-P 
nebo DPP mají přednost. Ustanovení DPP mají přednost před ustanoveními 
VPPMO-P.

4  Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti (dále jen „pojištění“) je pojištění 
soukromé a sjednává se jako pojištění škodové.

5  V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimo-
soudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

ČLÁNEK 2  Vznik, trvání a zánik pojištění 

1  Pojištění se sjednává na dobu určitou jednoho pojistného roku. Pojistný rok 
začíná dnem ujednaným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojist-
ný rok končí dnem, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který 
se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

2  Vedle důvodů uvedených v zákoníku pojištění zaniká z důvodů uvedených ve 
VPPMO-P, DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.

3  Pojištění dále zaniká:
a dnem, v němž pojištěný pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, na kte-

rou se pojištění vztahuje;
b dnem zveřejnění usnesení o úpadku pojistníka v insolvenčním rejstříku.

4  V případě smrti pojištěného, který je zároveň pojistníkem, pojištění zaniká až 
uplynutím doby, za kterou bylo ke dni úmrtí pojistné uhrazeno. Pokud má 
pojistník ke dni úmrtí na pojistném dluh, pojištění zaniká dnem jeho smrti.

5  Pojištění majetku nezaniká:
a změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojistní-

kem osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka předmětu pojištění;
b změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojistník po 

této změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu pojištění (pou-
há změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje).

6  Pojištění odpovědnosti související s vlastnickým právem nezaniká:
a  v  případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, pokud je pojistníkem 

osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka;
b  v případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, je-li pojistník i  po této 

změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem dotčeného majetku (pouhá 
změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje). 

7  Jde-li o pojištění cizího pojistného nebezpečí ve prospěch pojistníka nebo ve pro-
spěch třetí osoby, ujednává se, že neprokáže-li pojistník nebo oprávněná osoba 
souhlas pojištěného s tím, aby pojistník nebo oprávněná osoba přijala pojistné 
plnění, nejpozději do dne, kdy pojišťovna ukončí šetření pojistné události, pojištění 
předmětu pojištění tímto dnem zanikne. Právo na pojistné plnění nabývá pojištěný.

8  Pojištění se nepřerušuje.

ČLÁNEK 3  Obecné výluky z pojištění

1  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění ze škodních událostí: 
a pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se sankcemi, zákazy nebo 

omezeními danými rezolucemi OSN nebo obchodními či ekonomickými 
sankcemi, zákony nebo předpisy Evropské unie nebo Spojených států 
amerických (USA) , se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej 
nahrazujícím;

b vzniklých v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, povstáním 
nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými 

akty (tj. násilnými jednáními motivovanými zejména politicky, sociálně, ideo-
logicky, rasově, národnostně nebo nábožensky) nebo se zásahem státní nebo 
úřední moci;

c způsobených jadernou energií, jaderným zářením, radioaktivní kontaminací, 
azbestem nebo formaldehydem.

2  Ve VPPMO-P, DPP mohou být uvedeny nebo v pojistné smlouvě ujednány 
další výluky z pojištění.

ČLÁNEK 4  Pojistné

1  Pojistné je jednorázovým pojistným.
2  V pojistné smlouvě je možné ujednat, že pojistné bude hrazeno ve splátkách.
3  Pojišťovna má právo upravit nově výši pojistného na další pojistný rok:

a dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů nebo rozhodovací 
praxe soudů, která má rozhodující vliv na stanovení výše pojistného plnění;

b dojde-li ke změně indexu spotřebitelských cen, indexu cen průmyslových 
výrobců nebo indexu cen stavebních děl;

c není-li pojistné dostatečné podle zákona o pojišťovnictví, zejména pokud sku-
tečný škodní průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný škodní průběh.

 Je-li pojištění sjednáno na jeden pojistný rok s automatickou prolongací, je pojišťov-
na oprávněna výši pojistného upravit na další pojistný rok. Novou výši pojistného 
pojišťovna sdělí pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistné-
ho za pojistný rok, ve kterém se má výše pojistného změnit. Nesouhlasí-li pojistník 
se změnou, může nesouhlas projevit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se 
o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistné doby.

4  Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok nebo za dobu, na kterou bylo 
pojištění sjednáno, v případě:
a zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoníku, případně VPPMO-P nebo 

DPP, pokud v době trvání pojištění, ve které pojištění zaniklo, nastala pojist-
ná událost;

b zániku pojištění z důvodů nezaplacení pojistného. 
 V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně jen poměrná část po-

jistného. 
5  Má-li pojistník plnit na pojistné, poplatky a příslušenství pohledávky dlužné-

ho pojistného, započte se plnění pojistníka nejprve na dlužné pojistné, a  to 
vždy nejprve na nejdříve splatné pojistné, resp. splátku pojistného, poté na 
poplatky v pořadí podle jejich splatnosti, pak na náklady spojené s vymáháním 
dlužného pojistného a nakonec na úrok z prodlení. Poplatky, náklady spojené 
s vymáháním dlužného pojistného ani úrok z prodlení se neúročí.

6  Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání pojistného na účet po-
jišťovny.

ČLÁNEK 5  Povinnosti z pojištění

1  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba:
a má povinnost oznámit a doložit pojišťovně bez zbytečného odkladu veške-

ré změny, které během trvání pojištění nastanou, ve skutečnostech, které 
uvedl při sjednání pojištění;

b má povinnost umožnit pojišťovně provést kontrolu podkladů potřebných 
pro výpočet pojistného a prohlídku věcí, s nimiž pojištění souvisí, pokud si 
tuto kontrolu nebo prohlídku pojišťovna vyžádá;

c má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušo-
vat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou 
mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe 
vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze 
strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a práv-
nické osoby pro pojištěného činné);

d má povinnost neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kte-
rém se dozví a  které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události nebo 
přijmout taková preventivní opatření, jaká je možné rozumně požadovat; 
Po škodní události: 

e má povinnost, pokud již škodní událost nastala, učinit nutná opatření ke 
zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojiš-
ťovny a postupovat v souladu s nimi; 

f má povinnost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů od okamži-
ku zjištění škodní události, oznámit pojišťovně, že škodní událost nastala;

g má povinnost v případě žádosti pojišťovny zajistit na vlastní náklady úřední 
překlad dokladů nezbytných k šetření škodní události;
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SPOLECNA' USTANOVENII

Uvodnl' ustanoveni

Ceské pojrét'ovna as, se sr’dlem Spa’lené 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1,
Ceské republika, ICO 45272956) DIC CZ 699001273, zapsané v obchodm’m rejst—
rr’ku u Méstského soudu v Praze, spisové znaéka B 1464 (da’le jen ,,poji§t’ovna“),
poskytuje pojiétém’ v sou‘adu se Zékonem é 277/2009 Sb‘, 0 pojiét’ovnictvr’,
v platném zném’, Tyto Véeobecné pojistné podml'nky pro pojiétém’ majetku
a odpovédnostr VPPMO-P—O1/2018 (da’le jen ,,VPPIV\O»P“) upravujr’ podml'nky
pojiétém’ majetku a odpovédnosti a jsou Uérnné od 1‘ 5‘ 2018‘
Préva a povinnostr Z pojrétém' se FI’dI’ prévm’m Fa’dem Ceské repuky, zejména
za’konem 6‘ 89/2012 8b,, obéansky za’kom’k, v platném zném’ (dé‘e jen ,,Zéko-
m’k“) predevéfm ustanovem’mi §2758—2872, témrto VPPMO-P, pFI’SIuény/mr
doplfikovymi pojistnymr podml'nkami (dé‘e jen ,,DPP“), sazebm’kem poplatkl‘]
a pojistnou smlouvou‘
Ujedném’ v pojistné sm‘ouvé odchylujr’cr’ se od za’kom’ku, téchto VPPMO»P
nebo DPP majl’ pFednost Ustanovem’ DPP majr’ pFednost pred ustanovem’mr
VPPMO-P.
Pojrétém' majetku a pojiétém’ odpovédnosti (da’le jen ,,poji§tém’“) je pojiétém’
soukromé a sjedna’vé se jako pojiétém’ ékodové‘
V pFI’padé neZivotm’ho pojiétém’ majl' spotrebrtelé moZnost reért spor mimo-
soudné pred Ceskou obchodm’ inspekcf WWW.COLCZ‘

Vznik, trvéni a zénik pojiéténi

Pojrétém' se sjednéva’ na dobu urértou jednoho pojistného roku. Pojistny rok
zaél’na’ dnem ujednanYm v pojistné sm‘ouvé jako den poéétku pojiétém" Pojist—
my rok konér’ dnem7 ktery’ predcha’Zr’ dm v na’sledujr’cr’m kalendérnfm roce, ktery
se dnem a mésr’cem shoduje s prvm’m dnem pojistného roku‘
Vedle dCJvodl‘] uvedenych v Zékom’ku pojréténf zanika’ Z dCJvodl‘] uvedenych ve
VPPMO-P, DPP nebo ujednanych v pojrstne’ smlouvé.
Pojrétém' da’le zanika’:
a dnem, v némZ pojrétény pozbyl opra’vném’ k podmkatelské Ernnosti, na kte-

rou se pojiétém’ vztahuje;
b dnem zverejném’ usnesem’ o Upadku pojistm’ka v insolvenEm’m rejstrl'ku,
V pFI’padé smrtr pojiéténého, ktery je Zérovefi pojistm’kem, pojiétém’ zanika' aZ
uplynutl’m doby, za kterou bylo ke dni Umrtr’ pojistné uhrazeno, Pokud mé
pojistm’k ke dm L’etl’ na pojistném d‘uh, pojiétém’ zanika’ dnem jeho smrti‘
Pojrétém' majetku nezaniké:
a zménou V‘astmctvf nebo spoluvlastnictvr’ predmétu pojiétém’, je-Ii pojistnf-

kem osoba odliéné od V‘astm’ka a spoluvlastm’ka predmétu pojiétém’;
b zménou Vlastmctvf nebo spoluvlastnictvr’ predmétu pojiétém’, je-H pojistm’k po

této zméné nadéle vlastm’kem nebo spo‘uv‘astm’kem predmétu pojrétém’ (pou-
ha’ zména velikostr spo‘uv‘astnického podl'lu za’nik pojiétém’ neZpl‘lsobuje),

Pojrétém' odpovédnosti souvrsejr’d s Vlastmckym prévem nezanika’:
a v prr’padé zmény V‘astmctvf nebo spoluv‘astmctvf) pokud je pojistm’kem

osoba odliéné od vlastm'ka 6i spoluv‘astm’ka;
b v prl'padé zmény Vlastnictvi nebo spoluv‘astnictvr’, je-Ii pojistm’k i p0 této

zméné nadé‘e vlastm'kem nebo Sporuvlastnfkem dotéeného majetku (pouhé
zména velikosti spo‘uvlastnického podr’lu Zénik pojiétém’ neZsobuje)‘

Jde-Ir o pojrétém’ ci’ho pojrstného nebeZpeEI've prospéch pojrstnl’ka nebo ve pro-
spéch tFetI’ osoby) ujedna’va’ 5e, Ze neproka’Ze-Ii pojrstnl’k nebo opra’vnéna’ osoba
souhlas pojiéténého s tr’m, aby pojistm’k nebo opra’vnéné osoba pFijala pojistné
plném’) nejpozdéjr do dne7 kdy pojiét'ovna ukonEr’ éetrenl’ pojistné udélosti, pojrétém’
predmétu pojrétém’tfmto dnem zanikne, Prévo na pojistné p‘ném’ nabyvé pojrétény
Popétém’ se nepreruéuje‘

Obecné vyluky z pojiéténi

Z pojiétém’ nevzniké pra’vo na pojistné plném' ze ékodm’ch uda’lostr’:
a pokud by se tak pojiét’ovna dostala do rOZporu se sankcemi, za’kazy nebo

omezem’mr danymr rezolucemi OSN nebo obchodm’mi 6i ekonomrckymr
sankcemi, za'kony nebo pFedpisy Evropské unie nebo Spojenych stétfl
americkych (USA) , se za’konem E, 69/2006 Sb‘, 0 provédém’ mezina’rodm’ch
sankcr’7 v platném zném') resp s Obecné za’vaznym prévm’m predpisem jej
nahrazujr’cr’m;

b vzniklych v pFI’Einné souvrslosti s va’leénymi udé‘ostmi, vzpourou, povsta’m’m
nebo jinymr hromadny’mi na’silnymi nepokoji, stévkou, vylukou, teroristickymr

N

akty (tj. na’srlny’mi jedna’m’mi motrvovany/mr zejména politicky, socié‘né, ideo-
logicky, rasové, na’rodnostné nebo na’boZensky) nebo se Zésahem sta’tm’ nebo
Uredm' mod;

c Zpfisobenych jadernou energrr’, jadernYm za’rem'm, radioaktivm’ kontaminad,
aZbestem nebo formaldehydem,

Ve VPPMO-P, DPP mohou byt uvedeny nebo v pojrstne’ smlouvé ujednény
da‘él’ vyluky Z pojiétém’,

Pojistné

Pojrstné je jednoréZOWm pojrstnym,
V pojistné sm‘ouvé je moZné ujednat, Ze pojistné bude hrazeno ve sp‘a’tka’ch,
Pojrét'ovna mé prévo upravrt nové vyér pojistného na dalél’ pojistny rok:
a dojde-Ii ke zméné Obecné Zévazny’ch prévm’ch predprsfl nebo rozhodovacr’

praxe soudfl, ktera’ ma’ rozhodujr’cr’ vlrv na stanovem’ vy’ée pojistného plném’;
b dojde-Ii ke zméné indexu spotrebitelsky’ch cen, indexu cen prflmys‘ovych

vyrobcfl nebo indexu cen stavebm’ch dél;
c nenf-H pojistné dostateéné podle za’kona o pojiét’ovnictvr’, zejména pokud sku-

teény ékodm’ prfibéh pro dam? typ pojrétém' prevyél’ ka‘ku‘ovany’ ékodm’ prflbéh‘
Je-Ii pojiétém’ sjedna’no na jeden pojistny rok s automatrckou prolongacr’7 je pojiét'ov-
na oprévnéna vyéi pojrstného upravit na dalér’ pojistny rok‘ Novou vy’éi pojistného
pojiét'ovna sdéh’ pojistm’kovi nejpozdéji dva mésr’ce prede dnem splatnostr pojrstné-
ho za pojistny’ rok, ve kterém se ma’ vyée pojistného zmémt Nesouhlasi—Ii pojistm’k
se zménou, mt‘JZe nesouhlas projevit pl’semné do jednoho mésr’ce ode dne, kdy se
0 nl’ dozvédél; v tom prl’padé pojiéténl’ zanikne uplynutr’m pojistné doby
Pojrét'ovné na’ll’ ce‘é pojistné za pojistny rok nebo za dobu, na kterou bylo
pojiétém’ sjedna’no, v pFI’padé:
a za'niku pojiétém’ Z dL‘Jvodl‘] uvedenych v Zékom’ku) pripadné VPPMO-P nebo

DPP, pokud v dobé trva’m’ pojiétém’, ve ktere’ pojiétém’ zaniklo, nastala pojist—
na’ uda’rost;

b za'niku pojiétém’ Z dflvodfl nezaplacem’ pojistného.
V ostatm’ch prl'padech za'niku pojiétém’ na’leZI' pojiét’ovné jen pomérné Ea’st po-
jistného‘
Mé-Ii pojistm’k plnit na pojistné, pop‘atky a prfsluéenstvr’ poh‘edévky dluZné-
ho pojistného, zapoéte se plném’ pojistm’ka nejprve na dluZné pojistné, a to
dy nejprve na nejdrl’ve sp‘atné pojistné, resp. spla’tku pojistného, poté na
poplatky v poFadI’ podle jejich sp‘atnostr, pak na néklady spojené s vyma’ha’m’m
dluZného pojistného a nakonec na Grok Z prodlem’. Poplatky, na’k‘ady spojené
s vyma’ha’m’m dluZného pojistného an] L’Jrok Z prodlem’ se HELIJVOEI,‘
Pojrstné se povaZuje za uhrazené okamZikem prrpsa’m’ pojistného na Uéet po-
jiét’ovny‘

Povinnosti z pojiéténi

Pojrstnl'k, pojrétény nebo oprévnéné osoba:
a mé povinnost oznémrt a doloZit pojiét’ovné beZ ZbyteEného odk‘adu veéke-

re’ zmény) ktere’ béhem trva’m’ pojiétém’ nastanou, ve skuteénostech, které
uved‘ pri sjedném’ pojiétém’;

b mé povinnost umoZnit pojiét’ovné provést kontrolu podkladfl potrebnych
pro vypoEet pojistného a prohll’dku Véd, s me pojrétém' souvrsr’, pokud sr
tuto kontrolu nebo prohh’dku pojiét’ovna vyZa’dé;

c mé povrnnost dba’t, aby pojistna’ uda’lost nenastala) zejména nesmr’ poruéo-
vat povinnosti smérujl’cr’ k odvra’cem’ nebo zmenéem' nebeZpeEI’, které jsou
mu uloZeny pra’vm’mr predpisy nebo na jejich za’kladé nebo které na sebe
vzal pojistnou smlouvou) ani nesmr’ trpét poruéova’m’ téchto povinnostl’ ze
strany tretr’ch osob (2a tretr’ osoby se povaZujI' také véechny fyZické a prév-
nické osoby pro pojiéténého Einné);

d mé povmnost neprod‘ené odstranit kaZdou Zévadu nebo nebeZpeEI’, o kte-
rém se dozvr’ a ktere’ by mohlo ml't vliv na vzmk pojrstné udélosti nebo
pfijmout takova’ preventivm’ opatrem’, jaka’ je moZné rozumné poZadovat;
Po Ekodni udélosti:

e mé povrrmost7 pokud jiZ ékodm’ udélost nastala, uéinit nutné opatrem’ ke
zmr’rném’ jejl’ch na’sledkfi a podle moZnosti Si k tomu vyZédat pokyny pojié-
t'ovny a postupovat v sou‘adu s nimi;

f mé povinnost bez ZbyteEného odkladu, nejdéle véak do 30 dm‘] od okamZi-
ku Zjiétém’ ékodm’ uda’losti, ozna’mit pojiét’ovné, Ze ékodm’ udélost nastala;

g mé povinnost v prl’padé Zédosti pojiét’ovny zajistit na vlastm' néklady L’Jredm’
prekrad dokladfl nezbytnych k éetrem’ ékodm’ uda’losti;

V§eobecné pojistné podml’nky pro pojiéténi majetku a odpovédnosti VPPMO-P—01/2018
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h má povinnost bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení o pří-
činách a rozsahu škody nebo újmy, vyčíslit nároky na plnění, předložit dokla-
dy, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení ná-
roku na plnění a jeho výše, předložit pojišťovně seznam všech poškozených, 
zničených, odcizených nebo ztracených věcí s uvedením roku jejich pořízení 
a pořizovací ceny a umožnit pojišťovně pořídit si kopie těchto dokladů a dále 
umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je k tomu třeba;

i má povinnost zdržet se oprav poškozených věcí nebo odstraňování zbytků 
zničených věcí, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Není-li souhlas po-
jišťovny nejdéle do 30 dnů od oznámení škodní události projeven, může za-
hájit opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro prokázání výše škody musí 
být pořízena a předložena dokumentace (foto, video záznam, popis průběhu 
škody, soupis poškozených nebo zničených věcí apod.); 

j má povinnost sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se 
škodní událostí bylo zahájeno trestní nebo správní řízení proti pojištěnému 
nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu 
informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;

k má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, 
zejména právo na náhradu škody či újmy, jakož i právo na postih a vypořádání;

l má povinnost, vzniklo-li v souvislosti se škodní událostí podezření z trestného 
činu nebo pokusu o něj, učinit bez zbytečného odkladu oznámení policii; 

m má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se našla věc 
odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojistnou událostí, a v případě, že již 
obdržel pojistné plnění za tuto věc, vrátit pojišťovně plnění snížené o přimě-
řené náklady potřebné na opravu této věci, pokud byla poškozena v době 
od pojistné události do doby, kdy byla nalezena, případně je povinen vrátit 
hodnotu zbytku, pokud v uvedené době byla věc zničena; 

n nesmí bez souhlasu pojišťovny postoupit pohledávku na plnění z pojištění;
o má povinnost plnit další povinnosti uložené zákonem.

2  Dále v případě pojištění odpovědnosti pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba: 
a má povinnost pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému (pří-

mo nebo u příslušného orgánu) právo na náhradu škody či újmy, vyjádřit se 
k požadované náhradě a její výši, postupovat podle pokynu pojišťovny a na 
výzvu pověřit pojišťovnu, aby za něj škodní událost projednala;

b nesmí v případě mimosoudního jednání o náhradě škody či újmy z pojistné 
události bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit 
uznání dluhu v jakékoliv formě;

c nesmí v řízení o náhradě škody či újmy ze škodní události bez souhlasu po-
jišťovny uzavřít dohodu o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené 
pohledávky nebo ji uhradit, nesmí uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání 
rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání; proti rozhodnutí příslušných orgá-
nů, které se týká náhrady škody či újmy, má povinnost se včas odvolat nebo 
podat odpor, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny;

d nesmí bez souhlasu pojišťovny svým jednáním vyvolat prodloužení nebo sta-
vení promlčecí lhůty práva na náhradu škody či újmy;

e má povinnost oznámit pojišťovně nejpozději dva měsíce před koncem pojist-
ného roku aktuální údaje rozhodné pro stanovení výše pojistného.

3  Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 
1 nebo 2 tohoto článku nebo další povinnosti uvedené v DPP nebo ujednané 
v pojistné smlouvě, má pojišťovna podle závažnosti tohoto porušení právo:
a pojistné plnění přiměřeně snížit;
b na náhradu až do výše již poskytnutého pojistného plnění proti osobě, která 

povinnost porušila. Společně a nerozdílně s ní je k náhradě povinen pojistník, 
neprokáže-li, že nemohl jednání této osoby ovlivnit.

4  Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 
1 písm. f nebo h nebo v bodu 2 písm. b, c nebo d tohoto článku, má pojišťovna 
právo odmítnout pojistné plnění. Tímto odmítnutím pojištění nezaniká.

5  Pojišťovna má povinnost:
a po skončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit 

sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Na žádost této 
osoby pojišťovna v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípa-
dě důvod jeho odmítnutí;

b do 15 dnů ode dne skončení šetření poskytnout pojistné plnění, není-li v DPP 
uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

c na žádost vrátit pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě doklady, 
které pojišťovně zaslali nebo předložili.

ČLÁNEK 6  Formy právních jednání a oznámení

1  Veškerá právní jednání, jakož i oznámení týkající se pojištění, vyžadují písem-
nou formu, není-li dále uvedeno jinak.

2  Písemnou formu nevyžaduje:
a oznámení pojistné události;
b oznámení změny jména, příjmení nebo názvu pojistníka, resp. pojištěného, 

změny poštovní adresy, elektronické adresy, telefonu.

3  Pojistník je dále oprávněn činit nad rámec právních jednání uvedených v bodu 
2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další právní jednání vůči pojiš-
ťovně, které je návrhem změny pojistné smlouvy, návrhem dohody o zániku 
pojištění nebo návrhem jiného dvoustranného právního jednání týkajícího 
se pojištění. Takový nepísemný návrh pojistníka je přijat v okamžiku, kdy je 
pojistníkovi doručeno souhlasné právní jednání pojišťovny v písemné formě 
nebo potvrzení pojišťovny o přijetí návrhu pojistníka.

4  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba jsou dále oprávněni činit nad rámec 
oznámení uvedených v bodu 2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv 
další oznámení týkající se pojištění. Takové nepísemné oznámení se považuje 
za platně přijaté, pokud pojišťovna v písemné formě potvrdí, že oznámení ob-
držela, nebo se začne chovat ve shodě s ním.

5  Právní jednání a oznámení, která nevyžadují písemnou formu, mohou být uči-
něna písemně, telefonicky na telefonním čísle pojišťovny k tomuto účelu zříze-
ném a zveřejněném, prostřednictvím internetové aplikace pojišťovny, pomocí 
elektronického formuláře uvedeného na ofi ciálních webových stránkách pojiš-
ťovny nebo elektronicky na elektronickou adresu pojišťovny k tomuto účelu 
zřízenou. Právní jednání a oznámení, která nevyžadují písemnou formu, musí 
být doplněna v písemné formě, vyžádá-li si to pojišťovna.

6  V případě právního jednání nebo oznámení, které je obsaženo v příloze elek-
tronické zprávy ve formátu PDF nebo jiném obdobném formátu, který dosta-
tečně zabezpečuje jeho obsah proti změně, se považuje písemná forma za 
dodrženou, je-li takové jednání či oznámení vlastnoručně podepsáno jednající 
osobou.

7  Právní jednání týkající se pojištění nevyvolává právní následky plynoucí ze 
zvyklostí v oblasti pojišťovnictví.

8  Veškeré doklady týkající se pojištění včetně těch, které jsou předkládány 
k prokázání práva na pojistné plnění, jsou účastníci pojištění povinni předklá-
dat v českém jazyce. V případě dokladů v jiném jazyce je nutné předložit tento 
doklad spolu s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Náklady 
na překlad hradí ten, kdo doklad předkládá.

9  Bude-li právní jednání či oznámení učiněno z e-mailové adresy či telefonního 
čísla prokazatelně sděleného účastníkem pojištění pojišťovně, má se za to, že 
bylo učiněno tímto účastníkem pojištění. Z tohoto důvodu je účastník pojištění 
povinen bez zbytečného odkladu informovat pojišťovnu o možném zneužití 
e-mailu či telefonu (např. z důvodu odcizení, ztráty, prozrazení přístupových 
údajů apod.).

ČLÁNEK 7  Doručování písemností

1  Písemnosti mohou být doručovány zejména:
a osobním předáním;
b s využitím provozovatele poštovních služeb na poštovní adresu uvede-

nou v pojistné smlouvě, prokazatelně sdělenou účastníkem pojištění po 
uzavření pojistné smlouvy nebo na adresu zjištěnou v souladu s právními 
předpisy;

c prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu uvedenou 
v  pojistné smlouvě nebo prokazatelně sdělenou účastníkem pojištění po 
uzavření pojistné smlouvy,

d prostřednictvím internetové aplikace pojišťovny.
2  Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla 

doručena do e-mailové schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že je 
doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.

3  Písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena 
dnem dojití; v pochybnostech se má za to, že došla třetí pracovní den po 
odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní 
den po odeslání, a to i když se adresát, který vědomě doručení zmařil, o zásilce 
nedozvěděl. Není-li ujednáno jinak, určuje druh takové písemnosti (např. oby-
čejná zásilka, doporučená zásilka apod.) odesílatel.

4  Účastníci pojištění jsou povinni oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu 
změny veškerých skutečností významných pro doručování a oznámit si navzá-
jem svou novou poštovní nebo elektronickou adresu nebo telefonní číslo. 

5  Zmaří-li vědomě adresát dojití, platí, že jednání či oznámení řádně došlo. O vě-
domé zmaření se jedná zejména v případě, kdy adresát neoznámí včas změ-
nu skutečností významných pro doručování (zejména změnu jména, příjme-
ní nebo názvu, změnu poštovní nebo elektronické adresy atp.), nepřevezme 
v  úložní době písemnost, neoznačí dostatečně poštovní schránku, odmítne 
písemnost převzít.

6  Za doručené do sféry adresáta se považují písemnosti: 
a jejichž přijetí adresát odepřel; okamžikem doručení je pak den takového 

odepření; 
b uložené u provozovatele poštovních služeb; okamžikem doručení je pak po-

slední den úložní lhůty. 
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h má povinnost bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení o pří-
činách a rozsahu škody nebo újmy, vyčíslit nároky na plnění, předložit dokla-
dy, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení ná-
roku na plnění a jeho výše, předložit pojišťovně seznam všech poškozených, 
zničených, odcizených nebo ztracených věcí s uvedením roku jejich pořízení 
a pořizovací ceny a umožnit pojišťovně pořídit si kopie těchto dokladů a dále 
umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je k tomu třeba;

i má povinnost zdržet se oprav poškozených věcí nebo odstraňování zbytků 
zničených věcí, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Není-li souhlas po-
jišťovny nejdéle do 30 dnů od oznámení škodní události projeven, může za-
hájit opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro prokázání výše škody musí 
být pořízena a předložena dokumentace (foto, video záznam, popis průběhu 
škody, soupis poškozených nebo zničených věcí apod.); 

j má povinnost sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se 
škodní událostí bylo zahájeno trestní nebo správní řízení proti pojištěnému 
nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu 
informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;

k má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, 
zejména právo na náhradu škody či újmy, jakož i právo na postih a vypořádání;

l má povinnost, vzniklo-li v souvislosti se škodní událostí podezření z trestného 
činu nebo pokusu o něj, učinit bez zbytečného odkladu oznámení policii; 

m má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se našla věc 
odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojistnou událostí, a v případě, že již 
obdržel pojistné plnění za tuto věc, vrátit pojišťovně plnění snížené o přimě-
řené náklady potřebné na opravu této věci, pokud byla poškozena v době 
od pojistné události do doby, kdy byla nalezena, případně je povinen vrátit 
hodnotu zbytku, pokud v uvedené době byla věc zničena; 

n nesmí bez souhlasu pojišťovny postoupit pohledávku na plnění z pojištění;
o má povinnost plnit další povinnosti uložené zákonem.

2  Dále v případě pojištění odpovědnosti pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba: 
a má povinnost pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému (pří-

mo nebo u příslušného orgánu) právo na náhradu škody či újmy, vyjádřit se 
k požadované náhradě a její výši, postupovat podle pokynu pojišťovny a na 
výzvu pověřit pojišťovnu, aby za něj škodní událost projednala;

b nesmí v případě mimosoudního jednání o náhradě škody či újmy z pojistné 
události bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit 
uznání dluhu v jakékoliv formě;

c nesmí v řízení o náhradě škody či újmy ze škodní události bez souhlasu po-
jišťovny uzavřít dohodu o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené 
pohledávky nebo ji uhradit, nesmí uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání 
rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání; proti rozhodnutí příslušných orgá-
nů, které se týká náhrady škody či újmy, má povinnost se včas odvolat nebo 
podat odpor, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny;

d nesmí bez souhlasu pojišťovny svým jednáním vyvolat prodloužení nebo sta-
vení promlčecí lhůty práva na náhradu škody či újmy;

e má povinnost oznámit pojišťovně nejpozději dva měsíce před koncem pojist-
ného roku aktuální údaje rozhodné pro stanovení výše pojistného.

3  Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 
1 nebo 2 tohoto článku nebo další povinnosti uvedené v DPP nebo ujednané 
v pojistné smlouvě, má pojišťovna podle závažnosti tohoto porušení právo:
a pojistné plnění přiměřeně snížit;
b na náhradu až do výše již poskytnutého pojistného plnění proti osobě, která 

povinnost porušila. Společně a nerozdílně s ní je k náhradě povinen pojistník, 
neprokáže-li, že nemohl jednání této osoby ovlivnit.

4  Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 
1 písm. f nebo h nebo v bodu 2 písm. b, c nebo d tohoto článku, má pojišťovna 
právo odmítnout pojistné plnění. Tímto odmítnutím pojištění nezaniká.

5  Pojišťovna má povinnost:
a po skončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit 

sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Na žádost této 
osoby pojišťovna v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípa-
dě důvod jeho odmítnutí;

b do 15 dnů ode dne skončení šetření poskytnout pojistné plnění, není-li v DPP 
uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

c na žádost vrátit pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě doklady, 
které pojišťovně zaslali nebo předložili.

ČLÁNEK 6  Formy právních jednání a oznámení

1  Veškerá právní jednání, jakož i oznámení týkající se pojištění, vyžadují písem-
nou formu, není-li dále uvedeno jinak.

2  Písemnou formu nevyžaduje:
a oznámení pojistné události;
b oznámení změny jména, příjmení nebo názvu pojistníka, resp. pojištěného, 

změny poštovní adresy, elektronické adresy, telefonu.

3  Pojistník je dále oprávněn činit nad rámec právních jednání uvedených v bodu 
2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další právní jednání vůči pojiš-
ťovně, které je návrhem změny pojistné smlouvy, návrhem dohody o zániku 
pojištění nebo návrhem jiného dvoustranného právního jednání týkajícího 
se pojištění. Takový nepísemný návrh pojistníka je přijat v okamžiku, kdy je 
pojistníkovi doručeno souhlasné právní jednání pojišťovny v písemné formě 
nebo potvrzení pojišťovny o přijetí návrhu pojistníka.

4  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba jsou dále oprávněni činit nad rámec 
oznámení uvedených v bodu 2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv 
další oznámení týkající se pojištění. Takové nepísemné oznámení se považuje 
za platně přijaté, pokud pojišťovna v písemné formě potvrdí, že oznámení ob-
držela, nebo se začne chovat ve shodě s ním.

5  Právní jednání a oznámení, která nevyžadují písemnou formu, mohou být uči-
něna písemně, telefonicky na telefonním čísle pojišťovny k tomuto účelu zříze-
ném a zveřejněném, prostřednictvím internetové aplikace pojišťovny, pomocí 
elektronického formuláře uvedeného na ofi ciálních webových stránkách pojiš-
ťovny nebo elektronicky na elektronickou adresu pojišťovny k tomuto účelu 
zřízenou. Právní jednání a oznámení, která nevyžadují písemnou formu, musí 
být doplněna v písemné formě, vyžádá-li si to pojišťovna.

6  V případě právního jednání nebo oznámení, které je obsaženo v příloze elek-
tronické zprávy ve formátu PDF nebo jiném obdobném formátu, který dosta-
tečně zabezpečuje jeho obsah proti změně, se považuje písemná forma za 
dodrženou, je-li takové jednání či oznámení vlastnoručně podepsáno jednající 
osobou.

7  Právní jednání týkající se pojištění nevyvolává právní následky plynoucí ze 
zvyklostí v oblasti pojišťovnictví.

8  Veškeré doklady týkající se pojištění včetně těch, které jsou předkládány 
k prokázání práva na pojistné plnění, jsou účastníci pojištění povinni předklá-
dat v českém jazyce. V případě dokladů v jiném jazyce je nutné předložit tento 
doklad spolu s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Náklady 
na překlad hradí ten, kdo doklad předkládá.

9  Bude-li právní jednání či oznámení učiněno z e-mailové adresy či telefonního 
čísla prokazatelně sděleného účastníkem pojištění pojišťovně, má se za to, že 
bylo učiněno tímto účastníkem pojištění. Z tohoto důvodu je účastník pojištění 
povinen bez zbytečného odkladu informovat pojišťovnu o možném zneužití 
e-mailu či telefonu (např. z důvodu odcizení, ztráty, prozrazení přístupových 
údajů apod.).

ČLÁNEK 7  Doručování písemností

1  Písemnosti mohou být doručovány zejména:
a osobním předáním;
b s využitím provozovatele poštovních služeb na poštovní adresu uvede-

nou v pojistné smlouvě, prokazatelně sdělenou účastníkem pojištění po 
uzavření pojistné smlouvy nebo na adresu zjištěnou v souladu s právními 
předpisy;

c prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu uvedenou 
v  pojistné smlouvě nebo prokazatelně sdělenou účastníkem pojištění po 
uzavření pojistné smlouvy,

d prostřednictvím internetové aplikace pojišťovny.
2  Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla 

doručena do e-mailové schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že je 
doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.

3  Písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena 
dnem dojití; v pochybnostech se má za to, že došla třetí pracovní den po 
odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní 
den po odeslání, a to i když se adresát, který vědomě doručení zmařil, o zásilce 
nedozvěděl. Není-li ujednáno jinak, určuje druh takové písemnosti (např. oby-
čejná zásilka, doporučená zásilka apod.) odesílatel.

4  Účastníci pojištění jsou povinni oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu 
změny veškerých skutečností významných pro doručování a oznámit si navzá-
jem svou novou poštovní nebo elektronickou adresu nebo telefonní číslo. 

5  Zmaří-li vědomě adresát dojití, platí, že jednání či oznámení řádně došlo. O vě-
domé zmaření se jedná zejména v případě, kdy adresát neoznámí včas změ-
nu skutečností významných pro doručování (zejména změnu jména, příjme-
ní nebo názvu, změnu poštovní nebo elektronické adresy atp.), nepřevezme 
v  úložní době písemnost, neoznačí dostatečně poštovní schránku, odmítne 
písemnost převzít.

6  Za doručené do sféry adresáta se považují písemnosti: 
a jejichž přijetí adresát odepřel; okamžikem doručení je pak den takového 

odepření; 
b uložené u provozovatele poštovních služeb; okamžikem doručení je pak po-

slední den úložní lhůty. 

h ma’ povinnOSt beZ ZbyteEného odkiadu pOSkytnout pravdivé vySVétleni’o pri-
Einéch a rozsahu Skody nebo Lijmy) vyEi’Slit na’roky na plnéni’, predloZit dokla-
dy, které iSou potrebné ke ZjiSténi’ okoaSti’ rozhodnc pro posouzeni né-
roku na plnéni’ a jeho WSe, predloZit pojiSt’ovné Seznam vSecn poSkozeny/cn,
zniéenych, odcizenych nebo ztraceny’ch véci S uvedeni’m roku jeiich porizeni'
a porizovaci ceny a umoZnit poiiSt’ovné poFidit Si kopie téchto dokiadl‘] a da’le
umoZnit pojiSt’ovné provéSt Setreni’) kterydi je k tomu treba;

i ma’ povinnost Zeet Se oprav poSkozeny’ch véci nebo odStranova’ni Zbytkfl
zniéenych Veci, dokud S tim poiiSt’ovna neprojevi souniaS. Neni—Ii SouhlaS po-
iiSt’ovny nejdéie do 30 dnfi od oznémeni Skodni udéIOSti proieven, mi‘JZe za-
ha’iit opravy nebo odstranovéni Zbytkl‘], avSak pro proka’ZéniWSe Skody mUSi’
by/t porizena a predioZena dokumentace (foto, Video za’znam) popiS pri‘lbenu
Skody, SOUpiS poSkozenc nebo zniieny’mn véci apod);

1' ma’ povinnost Sdéiit pojiSt’ovné bez ZbyteEne'no odkiadu, Ze v SouviSIOSti se
Skodni’ udélosti bylo zahéjeno trestni nebo Sprévni’ Fizeni’ proti pojiStenému
nebo jeno zaméstnanci7 Sdeiit jméno a adresu Sve'ho obna'jce a pojiSt’ovnu
informovat o prflbehu a vySIedcicn tohoto rizeni;

k ma’ povinnost zabezpeéit VDEi jinému pra’va7 ktera’ prechézeji na pojiSt'ovnu,
zeiména pra’vo na na’hradu Skody Ei Ujmy) jakoZ i pra’vo na pOStih a vypoFa'déni’;

I ma’ povinnOSt, vzniklo-ii v souviSIOSti se Skodni’ udélosti’ podezFeni Z trestnéno
Einu nebo pokUSu o néj) uéinit beZ ZbyteEne’ho odkladu oznémeni’ policii;

m ma’ povinnOSt beZ Zbyteéne’ho odkladu oznémit pojiSt’ovné) Ze se naSla véc
odcizena’ nebo ztracena’ v souviSlosti S pojistnou UdéiOStll) a v pripadé, Ze iiZ
obeel poiistné pinéni za tuto véc, vra’tit pojiSt’ovné pineni sniZené o prime-
Fené na’klady potFebne' na opravu této véci, pokud byia poSkozena v dobe
0d pojistné uda’losti do doby, kdy byla nalezena, pripadné ie povinen vra’tit
hodnotu Zbytku, pokud v uvedene’ dobé byla véc zniéena;

n nesmi beZ souniaSu pojiSt'ovny postoupit pohledévku na pineni Z poiiSténi’;
0 ma’ povinnost pinit daISi povinnosti uloZené za’konem,
Déie v pripade pojiéténiodpovédnosti poiistni'k, poiiStény/ nebo opra’vnena’ 0Soba:
a ma’ povinnost pojiSt’ovné Sdélit, Ze poSkozeny uplatnil proti poiiSténému (pri-

mo nebo u pFiSiuSne'ho orga’nu) pra’vo na na’hradu Skody Ei L’Jimy, vyjédrit Se
k poZadovane’ néhradé a jeji' V)I/§i, postupovat podle pokynu poiiSt’ovny a na
V}’/Zvu povérit poiiSt’ovnu, aby za nej Skodni uda’iOSt projednala;

b nesmi v pi’i’pade mimosoudni’no jednéni o nénrade Skody 5i Uimy Z poiistné
uda’losti beZ souniaSu pojiSt'ovny uzavi’i’t dohodu o narovnéni nebo umoZnit
uznéni’ dluhu v jakékoliv formé;

c nesmi v Fizeni’ o nénrade Skody 5i L’Jimy ze Skodni’ udélosti bez Souhlasu po-
iiSt’ovny uzavi’i’t donodu o narovna’ni’, nesmi se zavézat k na’hradé promléené
pohledévky nebo ji unradit, nesmi uzavrit soudni smir ani zapi’i’Einit vydéni’
rozsudku pro uznéni nebo pro zmeSkéni’; proti rozhodnuti pi’i’SIuSny/Cn orgé-
n0, které se tyka' néhrady Skody 6i Uimy, mé povinnost se VEaS odvoiat nebo
podat odpor, pokud v odvolaci Ihflte neobei iiny pokyn od pojiSt'ovny;

d nesmi bez souhlasu poiiSt’ovny svy’m jednénim vyvolat prodlouZeni nebo Sta-
veni' promiéeci Ihflty pra’va na nénradu Skody 5i L’Jimy;

e ma’ povinnOSt oznémit pojiSt’ovné nejpozdeji dva meSi’ce pFed koncem pojist-
ne'ho roku aktua’ini’ L’Jdaje rozhodné pro stanoveni’vy’Se poiistnéno‘

PoruSiI-Ii poiistnik, pojiétény nebo oprévnena’ osoba povinnOSti uvedené v bodu
1 nebo 2 tohoto Eiénku nebo dalSi povinnosti uvedené v DPP nebo ujednane’
v poiistné smlouve, mé poiiSt’ovna podle ZévaZnosti tohoto poruSeni’ pra’vo:
a pojistné plnéni’ primérené SniZit;
b na na’hradu aZ do VYSe jiZ poskytnutého poiistnéno pineni proti osobé, ktera’

povinnost poruSila‘ SpoleEné a nerozdiine S ni’ je k na’hradé povinen pojiStni’k,
neproka’Ze-Ii, Ze nemohl jedna’ni’ te’to 0Soby ovlivnit,

PoruSiI-Ii poiistnik, pojiétény nebo oprévnena’ osoba povinnOSti uvedené v bodu
1 pism. f nebo h nebo v bodu 2 piSm, b, c nebo d tohoto Eiénku, ma’ pojiSt’ovna
prévo odmi’tnout pojistné plnéni’, Timto odmi’tnuti’m pojiSteni’ nezanika"
Pojiéfovna mé povinnost:
a po Skonéeni Setreni’ nutného ke ZjiSteni’ existence a rozsahu povinnosti plnit

Sdélit WSiedky 0Sobé, ktera’ uplatnila prévo na pojistné plnéni’, Na Za’dost této
osoby pojiSfovna v piSemné forme ZdCJvodni'vy/Si pojiStne'ho plnéni’, popFipa-
dé di‘lvod jeho odmi’tnuti;

b do 15 dnfl ode dne SkonEeni’ Setreni’ pOSkytnout pojistné pineni’, neni—Ii v DPP
uvedeno nebo v poiistné smlouvé ujednéno jinak;

c na Za’dOSt vrétit poiiStni’kovi) poiiSténe’mu nebo opra’vnéné osobé dokiady,
které pojiSt'ovné zaSiaIi nebo pFedIoZili‘

Formy prévnl'ch jednéni a oznémeni

VeSkera’ pra’vni’ jedna’ni’, jakoZ i ozna’meni’ ty’kaiici Se pojiSténi, vyZaduji’ pisem-
nou formu, neni-Ii déle uvedeno jinak‘
Pisemnou formu nevyZaduje:
a ozna’meni’ pojistne’ udélosti;
b oznémeni’ zmény jména, pi’i’imeni nebo nézvu poiiStni’ka) reSp. poiiSténe'no,

zmeny poStovni adreSy, elektronické adresy, telefonu‘
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Pojistnik je déie oprévnén Einit nad ra’mec prévni’ch jednéni’ uvedenYch v bodu
2 tohoto Ela’nku nepisemnou formou jakékoliv daiSi pra’vni’ jedna’ni’ vfléi pojiS-
t'ovné, ktere’ je névrhem zmény poiiStné Smlouvy) névrhem dohody o za’niku
pojiSténi nebo na’vrhem jiného dvoustranného pra’vnino iedna’ni tykajiciho
se poiiSteni’. Takovy nepiSemny na’vrh pojistnika je piijat v okamZiku, kdy je
pojistnikovi doruéeno Souhiasne' pra’vni’ jednéni poiiSt’ovny v pisemné formé
nebo potvrzeni’ pojiSt’ovny o pFijeti’ na’vrhu pojistnika‘
Pojistni'k, pojiStény’ nebo opra’vnéna’ 0Soba jSOU déle oprévneni Einit nad rémec
oznémeni’ uvedenYch v bodu 2 tonoto Elénku nepisemnou formou jakekoliv
daiSi ozna’meni tykajici se pojiSténi’, Takove’ nepisemné oznémeni se povaZuje
za platné prijaté7 pokud poiiSt'ovna v piSemné formé potvrdi’, Ze oznémeni’ ob-
eela, nebo Se zaéne cnovat ve Shodé S nim,
Pra’vni’ iedna’ni a oznémeni’, které nevyZaduji’ pisemnou formu, monou byt uEi-
néna piSemné7 telefonicky na telefonnim EiSIe poiiSt'ovny k tomuto UEelu Zrize-
ném a zvei’einéném, prOStFednictvim internetové apiikace pojiSt’ovny, pomoci
eiektronicke’ho iormuia’i’e uvedeného na oficiélni’ch webovych Stra’nkécn pojiS-
t'ovny nebo elektronicky na elektronickou adreSU poiiSt'ovny k tomuto Uéelu
zFizenou. Prévni iedna’ni a ozna’meni7 které nevyZaduii pisemnou formu7 mUSi
b;’/t doplnéna v piSemne' formé, vyZédé-Ii Si to pojiSt’ovna.
V pripadé pra’vni’ho jednéni’ nebo ozna’meni’, které ie obsaZeno v pFiIoze eiek—
tronické Zpra’vy ve forma’tu PDF nebo jine’m obdobném formétu, ktery dosta-
teéne zabezpeiuje jeno obSan proti zméne, Se povaZuje pisemna’ forma za
doeenou, je-Ii takové jedna’ni’ 6i ozna’meni’ viastnoruéné podepSéno iednajici
OSObOU‘
Pra’vni’ iedna’ni tykajici se pojiSténi’ nevyvola’vé prévni néSledky plynouci ze
zvyklosti' V obIaSti poiiSt’ovnictvi‘
VeSkeré doklady tykaji’ci se pojiSteni vEetné tech, ktere’ jsou predkia'dény
k prokézéni’ pra’va na poiiStne' plneni’, jsou L’iEastnici pojiSténi’ povinni pFedklé-
dat v EeSke'm jazyce, V pripadé dokladfl v iiném jazyce je nutne’ predioZit tento
doklad SpOIU S jeno Uredné ovéi’enym prekladem do EeSke'no jazyka‘ Néklady
na prekiad hradi’ten, kdo doklad predkla’da"
Bude-Ii prévni’ jedna’ni ii oznémeni’ uEinéno Z e-mailové adresy Ei teleionni’no
EiSia prokazateiné Sdéieného Uéastnikem poiiSteni’ pojiSt’ovne, ma’ Se 2a to) Ze
bylo uEinéno timto UEaStni’kem pojiSténi, Z tohoto dflvodu ie L’Jéastnik pojiSteni
povinen beZ Zbyteéného odkladu informovat pojiSt’ovnu o moZném zneuZiti
e-maiiu 5i telefonu (napi’. Z dCJvodu odcizeni, ztréty, prozrazeni pFiStupOWCh
L'Jdaifl apod‘),

Dorqvéni pisemnostl'

PiSemnosti mohou b)’/t doruéova’ny zeiména:
a osobni’m pFeda’ni’m;
b S vyuZiti’m provozovatele poStovni’Ch SIuZeb na poStovni’ adreSu uvede-

nou v poiistné Smlouvé, prokazatelne Sdéienou UEaStnikem pojiSténi po
uzavi’eni’ pojiStne' Smlouvy nebo na adresu ZjiSténou v Souladu S pra’vni’mi
pFedpisy;

c prOStrednictvim eiektronicke’ poSty na elektronickou adresu uvedenou
V pojistné smiouvé nebo prokazatelné Sdélenou UEaStni’kem poiiSténi po
uzavreni poiiStné smlouvy,

d prOStrednictvim internetové apiikace pojiSfovny,
PiSemnost dorqvana’ na eiektronickou adresu je doruEena dnem, kdy byla
doruéena do e-maiiové SCnra’nky adreSa'ta; v pochybnostech se ma’ za to) Ze je
doruéena dnem jeiiho odeSIéni’ odeSilatelem,
PiSemnost odeSiané S vyuZiti’m provozovatele poStovnich SluZeb je doruéena
dnem dojiti; v pochybnOStecn Se mé za to, Ze doSIa treti pracovni den po
odeSléni’, byIa-Ii vSak odeSIéna na adreSu v iiném stétu, pak patnécty pracovni
den po odeSIa’ni’, a to i kdyZ Se adreSa't, ktery Vedomé doruéeni’ zmai’il7 o za’SiIce
nedozvédel, Neni—ii ujednéno iinak, uréuie druh takové piSemnosti (napi’. oby-
Eejné za'Silka, doporuéena’ za’SiIka apod‘) odeSiiateli
Uéastnici pojiSténi jsou povinni ozna’mit pojiSt’ovné beZ ZbyteEne’ho odkladu
zmeny veSkery’ch SkuteénOSti VYZnamny’ch pro dorqvéni a ozna’mit Si navzé-
iem SVOU novou poStovni’ nebo elektronickou adreSU nebo teleionni’ EI’S‘O‘
ZmaFi-Ii Vedomé adresa’t doiiti’, plati, Ze jedna’ni’ Ei oznémeni’ Fédné doSlo. 0 ve-
dome’ zmareni se jedna’ zejména v pripadé, kdy adreSa't neoznémi aS zmé-
nu SkuteEnOSti vyiznamny/Ch pro dorqva’ni’ (zejména zménu iména, prijme-
ni' nebo nézvu, zménu poStovni nebo eiektronicke’ adresy atp.), nepi’evezme
v dioZni’ dobé piSemnost, neoznaéi dostateEne poStovni’ SChrénku, odmi’tne
pisemnost preVZi’t.
Za doruéené do Sféry adresa’ta Se povaZuji’ pisemnosti:
a jejia prijeti’ adreSa't odeprel; okamZikem doruéeni’ je pak den takového

odepreni’;
b uioZené u provozovateie poStovnicn SIuZeb; okamZikem doruéeni’je pak po-

Sledni den L’iioZni’ IhCity,
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ČLÁNEK 8  Řízení expertů

1  Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o příčině nebo rozsahu 
vzniklé škody nebo o výši pojistného plnění mohou dohodnout, že tyto budou 
stanoveny řízením expertů. Řízení expertů může být rozšířeno i  na ostatní 
předpoklady vzniku práva na pojistné plnění. 

2  Zásady řízení expertů:
a každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči ní nesmí mít žádné 

závazky, a neprodleně o něm informuje druhou stranu. Námitku proti oso-
bě experta lze vznést nejpozději před zahájením jeho činnosti;

b určení experti se dohodnou na osobě třetího experta, který má rozhodný hlas 
v případě neshody;

c experti určení oprávněnou osobou a  pojišťovnou zpracují znalecký posudek 
o sporných otázkách odděleně;

d experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně i oprávněné osobě. Jestliže se zá-
věry expertů od sebe liší, předá pojišťovna oba posudky expertovi s rozhodným 
hlasem. Ten rozhodne o sporných otázkách a odevzdá své rozhodnutí pojišťov-
ně i oprávněné osobě;

e každá strana hradí náklady svého experta, náklady na činnost experta s rozhod-
ným hlasem hradí rovným dílem.

3  Odchylně od bodu 2 tohoto článku se mohou oprávněná osoba a pojišťovna na 
osobě experta s rozhodným hlasem dohodnout přímo s tím, že náklady na činnost 
tohoto experta s rozhodným hlasem hradí rovněž rovným dílem.

4  Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojišťovny a oprávněné osoby 
stanovené právními předpisy, VPPMO-P, DPP a ujednané pojistnou smlouvou.

ČLÁNEK 9  Zproštění mlčenlivosti, zmocnění

1  Uzavřením pojistné smlouvy pojistník:
a pro případ vzniku škodní události zprošťuje státní zastupitelství, policii 

a další orgány činné v trestním nebo správním řízení, hasičský záchranný 
sbor, lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu a zdravotní pojišťov-
ny povinnosti mlčenlivosti;

b zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu, aby ve všech řízeních pro-
bíhajících v souvislosti se škodní událostí mohly nahlížet do soudních, poli-
cejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy;

c zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu k nahlédnutí do podkladů 
jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s jejich po-
vinností poskytnout pojistné plnění.

2  Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po smrti nebo zániku 
pojistníka.

ČLÁNEK 10  Výklad společných pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v  těchto VPPMO-P, 
v navazujících DPP a v pojistné smlouvě.
1  Automatickou prolongací se rozumí, že pojištění nezaniká uplynutím doby, 

na kterou bylo sjednáno, a prodlužuje se o další pojistný rok. 
2  Indexem spotřebitelských cen se rozumí úhrnný index spotřebitelských cen 

zboží a služeb, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
3  Indexem cen průmyslových výrobců se rozumí index cen průmyslových vý-

robců, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
4  Indexem cen stavebních děl se rozumí index cen stavebních děl pro stavební 

díla celkem, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
5  Nahodilou událostí se rozumí událost, která je možná a u které není jisté, zda 

v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku, 
tj. nastane zcela nečekaně a náhle. Nahodilou událostí není událost způsobe-
ná pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného konání nebo 
úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případ-
ně jiné osoby z jejich podnětů, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly.

6  Sazebníkem poplatků se rozumí seznam úhrad za vybrané služby poskyto-
vané pojišťovnou. Rozhodnou je výše podle sazebníku platného v den prove-
dení zpoplatňované služby.

7  Škodní událostí se rozumí událost, ze které vznikla škoda či újma a která by 
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Škodní událost je blíže 
specifi kována v těchto VPPMO-P, v DPP nebo v pojistné smlouvě.

POJIŠTĚNÍ MaJETKU

ČLÁNEK 11  Předmět pojištění

1  Není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se 
pojištění na věci hmotné movité nebo stavby, které jsou uvedeny v pojistné 
smlouvě jednotlivě nebo jako součásti vymezeného souboru (dále též „před-
mět pojištění“). 

2  Pojištění se vztahuje na předmět pojištění:
a ve vlastnictví pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (vlastní předmět 

pojištění);
b který pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá nebo jej převzal 

na základě písemné smlouvy (cizí předmět pojištění) a který je současně 
v pojistné smlouvě označen jako „cizí“.

ČLÁNEK 12  Místo pojištění

Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na místě uvedeném v po-
jistné smlouvě jako místo pojištění. Toto omezení neplatí pro předmět pojištění, 
který byl přemístěn z místa pojištění na dobu nezbytně nutnou v důsledku vzniklé 
nebo bezprostředně hrozící pojistné události.

ČLÁNEK 13  Pojistná událost

1  Pojistnou událostí je nahodilá událost vyvolaná sjednaným pojistným nebez-
pečím, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné 
plnění, pokud nastala v době trvání pojištění.

2  Za jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost, která vznikla z příčiny jed-
noho pojistného nebezpečí, v jednom místě pojištění a v jednom souvislém čase.

3  Odchylně od bodu 2 tohoto článku se ujednává, že za jednu pojistnou událost 
z pojistných nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo zemětřesení se 
považují všechny události, ke kterým došlo z téže příčiny během souvislé doby 
72 po sobě jdoucích hodin.

ČLÁNEK 14  Výluky z pojištění

1  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody vzniklé v příčinné sou-
vislosti s nastalou pojistnou událostí, není-li ve VPPMO-P, DPP uvedeno nebo 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

2  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za nepřímé škody všeho druhu 
(např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty, manka, nemožnost používat předmět 
pojištění) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady 
právního zastoupení apod.). Tam, kde oprávněné osobě vzniká právo na ná-
hradu přiměřených nákladů na opravu nebo na znovupořízení předmětu pojiš-
tění nebo na výrobu nového předmětu pojištění se do přiměřených nákladů na 
opravu, znovupořízení nebo na výrobu nového předmětu pojištění nezahrnují 
příplatky vyplácené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pra-
covního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní 
náhrady a náklady techniků a expertů ze zahraničí.

3  Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na nahodilou sku-
tečnost způsobenou následkem vady, kterou měl předmět pojištění již v době 
uzavření pojištění a která měla či mohla být známa pojistníkovi, pojištěnému 
nebo oprávněné osobě bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně.

4  V  případě sjednaného pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava nevzniká 
právo na pojistné plnění za škodní události, které nastaly v průběhu 10 dnů od:
a sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro pojištěný předmět pojištění;
b navýšení limitu pojistného plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě na-

výšení limitu pojistného plnění je pojistné plnění za škody vzniklé v uvedené 
lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhů-
ty 10 dnů.

5  Pokud je pojištění sjednáno pro vymezený soubor, lze v DPP uvést nebo v po-
jistné smlouvě ujednat, že se pojištění nevztahuje na některé předměty pojiš-
tění, které by jinak svým charakterem do pojištěného souboru náležely.

ČLÁNEK 15  Hranice pojistného plnění, pojistné hodnoty, pojistné částky, 
 limity a sublimity pojistného plnění

1  Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice je stanovena pojistnou 
částkou nebo limitem pojistného plnění. Pojišťovna poskytne pojistné plnění 
maximálně do výše: 
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ČLÁNEK 8  Řízení expertů

1  Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o příčině nebo rozsahu 
vzniklé škody nebo o výši pojistného plnění mohou dohodnout, že tyto budou 
stanoveny řízením expertů. Řízení expertů může být rozšířeno i  na ostatní 
předpoklady vzniku práva na pojistné plnění. 

2  Zásady řízení expertů:
a každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči ní nesmí mít žádné 

závazky, a neprodleně o něm informuje druhou stranu. Námitku proti oso-
bě experta lze vznést nejpozději před zahájením jeho činnosti;

b určení experti se dohodnou na osobě třetího experta, který má rozhodný hlas 
v případě neshody;

c experti určení oprávněnou osobou a  pojišťovnou zpracují znalecký posudek 
o sporných otázkách odděleně;

d experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně i oprávněné osobě. Jestliže se zá-
věry expertů od sebe liší, předá pojišťovna oba posudky expertovi s rozhodným 
hlasem. Ten rozhodne o sporných otázkách a odevzdá své rozhodnutí pojišťov-
ně i oprávněné osobě;

e každá strana hradí náklady svého experta, náklady na činnost experta s rozhod-
ným hlasem hradí rovným dílem.

3  Odchylně od bodu 2 tohoto článku se mohou oprávněná osoba a pojišťovna na 
osobě experta s rozhodným hlasem dohodnout přímo s tím, že náklady na činnost 
tohoto experta s rozhodným hlasem hradí rovněž rovným dílem.

4  Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojišťovny a oprávněné osoby 
stanovené právními předpisy, VPPMO-P, DPP a ujednané pojistnou smlouvou.

ČLÁNEK 9  Zproštění mlčenlivosti, zmocnění

1  Uzavřením pojistné smlouvy pojistník:
a pro případ vzniku škodní události zprošťuje státní zastupitelství, policii 

a další orgány činné v trestním nebo správním řízení, hasičský záchranný 
sbor, lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu a zdravotní pojišťov-
ny povinnosti mlčenlivosti;

b zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu, aby ve všech řízeních pro-
bíhajících v souvislosti se škodní událostí mohly nahlížet do soudních, poli-
cejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy;

c zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu k nahlédnutí do podkladů 
jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s jejich po-
vinností poskytnout pojistné plnění.

2  Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po smrti nebo zániku 
pojistníka.

ČLÁNEK 10  Výklad společných pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v  těchto VPPMO-P, 
v navazujících DPP a v pojistné smlouvě.
1  Automatickou prolongací se rozumí, že pojištění nezaniká uplynutím doby, 

na kterou bylo sjednáno, a prodlužuje se o další pojistný rok. 
2  Indexem spotřebitelských cen se rozumí úhrnný index spotřebitelských cen 

zboží a služeb, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
3  Indexem cen průmyslových výrobců se rozumí index cen průmyslových vý-

robců, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
4  Indexem cen stavebních děl se rozumí index cen stavebních děl pro stavební 

díla celkem, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
5  Nahodilou událostí se rozumí událost, která je možná a u které není jisté, zda 

v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku, 
tj. nastane zcela nečekaně a náhle. Nahodilou událostí není událost způsobe-
ná pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného konání nebo 
úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případ-
ně jiné osoby z jejich podnětů, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly.

6  Sazebníkem poplatků se rozumí seznam úhrad za vybrané služby poskyto-
vané pojišťovnou. Rozhodnou je výše podle sazebníku platného v den prove-
dení zpoplatňované služby.

7  Škodní událostí se rozumí událost, ze které vznikla škoda či újma a která by 
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Škodní událost je blíže 
specifi kována v těchto VPPMO-P, v DPP nebo v pojistné smlouvě.

POJIŠTĚNÍ MaJETKU

ČLÁNEK 11  Předmět pojištění

1  Není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se 
pojištění na věci hmotné movité nebo stavby, které jsou uvedeny v pojistné 
smlouvě jednotlivě nebo jako součásti vymezeného souboru (dále též „před-
mět pojištění“). 

2  Pojištění se vztahuje na předmět pojištění:
a ve vlastnictví pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (vlastní předmět 

pojištění);
b který pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá nebo jej převzal 

na základě písemné smlouvy (cizí předmět pojištění) a který je současně 
v pojistné smlouvě označen jako „cizí“.

ČLÁNEK 12  Místo pojištění

Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na místě uvedeném v po-
jistné smlouvě jako místo pojištění. Toto omezení neplatí pro předmět pojištění, 
který byl přemístěn z místa pojištění na dobu nezbytně nutnou v důsledku vzniklé 
nebo bezprostředně hrozící pojistné události.

ČLÁNEK 13  Pojistná událost

1  Pojistnou událostí je nahodilá událost vyvolaná sjednaným pojistným nebez-
pečím, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné 
plnění, pokud nastala v době trvání pojištění.

2  Za jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost, která vznikla z příčiny jed-
noho pojistného nebezpečí, v jednom místě pojištění a v jednom souvislém čase.

3  Odchylně od bodu 2 tohoto článku se ujednává, že za jednu pojistnou událost 
z pojistných nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo zemětřesení se 
považují všechny události, ke kterým došlo z téže příčiny během souvislé doby 
72 po sobě jdoucích hodin.

ČLÁNEK 14  Výluky z pojištění

1  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody vzniklé v příčinné sou-
vislosti s nastalou pojistnou událostí, není-li ve VPPMO-P, DPP uvedeno nebo 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

2  Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za nepřímé škody všeho druhu 
(např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty, manka, nemožnost používat předmět 
pojištění) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady 
právního zastoupení apod.). Tam, kde oprávněné osobě vzniká právo na ná-
hradu přiměřených nákladů na opravu nebo na znovupořízení předmětu pojiš-
tění nebo na výrobu nového předmětu pojištění se do přiměřených nákladů na 
opravu, znovupořízení nebo na výrobu nového předmětu pojištění nezahrnují 
příplatky vyplácené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pra-
covního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní 
náhrady a náklady techniků a expertů ze zahraničí.

3  Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na nahodilou sku-
tečnost způsobenou následkem vady, kterou měl předmět pojištění již v době 
uzavření pojištění a která měla či mohla být známa pojistníkovi, pojištěnému 
nebo oprávněné osobě bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně.

4  V  případě sjednaného pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava nevzniká 
právo na pojistné plnění za škodní události, které nastaly v průběhu 10 dnů od:
a sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro pojištěný předmět pojištění;
b navýšení limitu pojistného plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě na-

výšení limitu pojistného plnění je pojistné plnění za škody vzniklé v uvedené 
lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhů-
ty 10 dnů.

5  Pokud je pojištění sjednáno pro vymezený soubor, lze v DPP uvést nebo v po-
jistné smlouvě ujednat, že se pojištění nevztahuje na některé předměty pojiš-
tění, které by jinak svým charakterem do pojištěného souboru náležely.

ČLÁNEK 15  Hranice pojistného plnění, pojistné hodnoty, pojistné částky, 
 limity a sublimity pojistného plnění

1  Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice je stanovena pojistnou 
částkou nebo limitem pojistného plnění. Pojišťovna poskytne pojistné plnění 
maximálně do výše: 
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fiizeni expertfi

Oprévnéné osoba a pojiét’ovna se v pripade nesnody o priéiné nebo rozsahu
vznikle’ ékody nebo o Wéi pojistného pineni’ mohou donodnout, Ze tyto budou
stanoveny rizeni’m expertfii FQizeni expertl‘] mi‘JZe b)’/t rozéii’eno i na ostatni’
pi’edpoklady vzniku préva na pojistné plneni"
Za’sady Fizeni' experti‘]:
a kaZda’ strana pisemné urii' jednoho experta, ktery Vi‘léi ni’ nesmi’ mit Za’dne

za'vaZky, a neprodlené o ném informuje druhou stranu. Na’mitku proti 050-
be experta ize vzne’st nejpozdeji pi’ed zaha’jenim jeho éinnosti;

b urEeni experti se dohodnou na osobé treti’ho experta, ktery ma’ rozhodny hlas
v pFi'pade neshody;

c experti uréeni' opra’vnénou osobou a pojiét'ovnou Zpracuji znalecky posudek
o spornc otézkéch oddelené;

d experti posudek odeVZdaji' Zéroven pojiét’ovné i opra’vnéné osobé‘ JestiiZe se Zé-
very expertCJ od sebe iiéi’, predé pojiét'ovna oba posudky expertovi s roznod n)’/m
hiasem, Ten rozhodne o spornydw otézkéch a odevzdé své rozhodnuti’ pojiét'ov»
né i opra’vnéne osobé;

e kaZda’ strana hradi' nékiady sveno experta, na’klady na Einnost experta s rozhod-
ny’m hiasem hradi’ rovn)’/m di’lem

Odchylne od bodu 2 tohoto Ela’nku se mohou oprévnéna’ osoba a pojiéfovna na
osobe experta s rozhodnym nlasem dohodnout pFimo S tim, Ze nékiady na Einnost
tonoto experta s rozhodnYm hlasem hradi' rovnéZ rovny/m dilem‘
iiizeni’m experti‘] nejsou dotéena pra’va a povinnosti pojiét’ovny a oprévnené osoby
stanovené prévni'mi pFedpisy) VPPMO-P, DPP a ujednane pojistnou smlouvou‘

Zproéténl’ mléenlivosti, zmocnéni

Uzavrenim pojistne’ smlouvy pojistni’k:
a pro pFi’pad vzniku ékodni’ uda’losti Zproét’uje stétni' zastupitelstvi, policii

a daiéi orga’ny Einne’ v trestni’m nebo spra’vni'm Fizeni, hasiésky’ za'chranny
sbor, iékare, Zdravotnicka’ zarizeni, zécnrannou slqu a Zdravotni pojiét’ov-
ny povinnosti mlEeniivosti;

2

b zmocnuje pojiét’ovnu, resp‘ ii povérenou osobu, aby ve véech rizenich pro-
bihajicich v souvislosti se ékodni’ uda’losti’ monly nahii’Zet do SOUdl’iilCh) poli-
cejni’ch, pripadné jiny’ch Uiedni'ch spisf] a Zhotovovat Z nich kopie Ei vypisy;

c zmocnuje pojiét’ovnu) resp. ii povérenou osobu k nahiédnuti do podkiadi‘]
jiny’ch pojiét’oven v souvislosti se éetrenim ékodnich udélosti' a s jejich po-
vinnosti’ poskytnout pojistné plneni'.

Vy’ée uvedené souhlasy a zmocnéni se vztahujii na dobu po smrti nebo za’niku
pojistnika.

vyklad spoleEnf/ch pojmfi

Tato vykiadova' ustanoveni' se vztahuji' k pojml‘lm pouZity’m v techto VPPMO-P,
v navazuji’cich DPP a v pojistne’ smlouve‘

1 Automatickou prolongaci se rozumi, Ze pojiéténi’ nezanika’ uplynutim doby,
na kterou bylo sjednéno, a prodiuZuje 5e 0 daléi’ pojistny rok‘
Indexem spoti‘ebitelskych cen se rozumi Unrnny index spotrebiteiskYCh cen
ZboZi' a siuZeb, ktery je zverejnovén Ceskym statistickymw tiradem,
Indexem cen prfimyslovych Wrobcfl se rozumi index cen prflmysiovydi vy-
robcfl, ktery je zveFejnova’n CeskYm statistickYm Gradem,
Indexem cen stavebnich dél se rozumi index cen stavebni’ch dél pro stavebni’
di’la celkem, ktery je zverejnovén Ceskym statistickymw tiradem,
Nahodilou udélosti se rozumi' udélost, ktera’ je moZna’ a u které neni’jiste') Zda
v dobe trvéni' pojiéténi' Vi‘lbec nastane, nebo neni’ znéma doba jeji’no vzniku,
ti, nastane zcela neéekane a na’hie‘ Nanodiiou udéiosti neni udéiost pisobe-
né pojistny’m nebeZpeEim, které nastalo v di‘lsiedku Umyslne’ho kona’ni nebo
dmyslného opomenuti' pojistnika, pojiéténéno nebo opra’vnéne’ osoby, pFi’pad-
né jiné osoby Z jejich podnetl‘], nebo jednéini'm7 o ktere’m tyto osoby védely.
Sazebnl’kem poplatkfl se rozumi’ seznam dhrad za vybrane' siqy poskyto-
vane pojiét’ovnou, Roznodnou je V)’/§e podle sazebni'ku platného v den prove-
deni’ Zpoplatnovane' slqy,
§kodni udélosti se rozumi’ udélost, ze které vznikla ékoda 5i Ujma a ktera’ by
mohia byt dCJvodem vzniku préva na pojistne’ plnéni" ékodni' uda’iost je biiZe
specifikova’na v téchto VPPMO-P, v DPP nebo v pojistne’ smlouve.

PoiiéTENi' MAJETKU

PFedmét pojiéténi

Neni-Ii v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouve ujednéno jinak, vztahuje se
pojiéténi na Véci hmotné movite’ nebo stavby, ktere jsou uvedeny v pojistne'
smiouvé jednotlivé nebo jako souéésti vymezene’ho souboru (déle téZ ”pred-
mét pojiéténi'“),
Pojiéteni' se vztahuje na predmét pojiéténi':
a ve viastnictvi pojiéténéno uvedeného V pojistné smlouve (vlastni’ predmét

pojiéteni');
b ktery pojiétény uvedeny v pojistne' smiouvé po pra’vu uZi’va' nebo jej prevzai

na Zéklade pisemné smlouvy (ciZi' predmét pojiéténi') a ktery je souiasne
v pojistne smlouvé oznaEen jako ”OZ?“

Misto pojiéténi

Poiiéteni' se vztahuje na pojistné udélosti, k nimZ doélo na misté uvedeném v po-
jistne’ smlouvé jako misto pojiéténi‘ Toto omezeni' neplati’ pro pFedmét pojiéténi,
ktery byl premistén Z mista pojiéténi’ na dobu neZbytné nutnou V dflsiedku vznikle’
nebo bezprostredné hrozid pojistné udéiosti‘

1
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Pojistné udélost

Pojistnou uda’losti' je nahodilé udélost vyvolana’ sjednanYm pojistny/m nebeZ-
peéim, 5e kterou je spojen vznik povinnosti pojiét’ovny poskytnout pojistné
plnéni', pokud nastala v dobé trvéni' pojiéténi"
Za jednu pojistnou uda’lost se povaZuje pojistné uda’lost, které vznikla Z priéiny jed-
noho pojistného nebeZpeEi', v jednom misté pojiéténi’ a v jednom souvisle’m Ease,
Odchylné od bodu 2 tohoto éia’nku se ujednévé, Ze za jednu pojistnou udélost
Z pojistny’ch nebeZpeEi povoden, Zépiava, vichrice, krupobiti nebo zemétreseni se
povaZuji véechny uda’iosti, ke ktee doélo Z téZe pFi’Einy behem souvisle’ doby
72 p0 sobé jdoucich hodin,

1

Vf/luky z pojiéténi

Z pojiéténi’ nevznika’ pra’vo na pojistne plnéni' za ékody vznikié v pi’i’Einné sou-
vislosti s nastalou pojistnou uda’losti', neni-Ii ve VPPMO-P, DPP uvedeno nebo
v pojistné smiouvé ujedna’no jinak‘
Z pojiéténi’ nevznika’ pra’vo na pojistne plnéni za nepFi’me' ékody Véeho druhu
(napr, uéiy vydéiek, uéiy ZiSk) pokuty7 manka, nemoZnost pouZi'vat predmet
pojiéténi’) 3 2a vedlejéi' vyiohy (expresni piiplatky jakehokoliv druhu) na’kiady
prévni'ho zastoupeni apod‘), Tam, kde opra’vnéne’ osobe vznika’ prévo na na’-
nradu primérenym na’kiadl‘] na opravu nebo na znovupori'zeni predmétu pojié-
teni’ nebo na vyrobu nove'no piedmétu pojiétenise do primérenydi na’kiadl‘] na
opravu, znovupori'zeni nebo na V)’/robu nove’ho predmétu pojiéténi’ nezahrnuji
pi’i’platky vypla’cene’ za pra’ci preséas, v noci, ve dnecn pracovniho volna a pra-
covni’ho klidu, expresni priplatky, letecké dodévky na’hradnich dili‘] a cestovni’
na’nrady a na’klady technikfl a experti‘J ze zanraniEi’,
BeZ ohiedu na spolupfiisobici priéiny se pojiéténi’ nevztahuje na nahodiiou sku-
teEnost Zpflsobenou nésiedkem vady, kterou mél predmét pojiéteni' jiZ v dobe
uzavreni' pojiéténi' a ktera’ méla 5i mohla b;’/t znéma pojistnikovi, pojiéténému
nebo opra’vnené osobe beZ ohledu na to, Zda byla zna'ma pojiét'ovné,
V pripadé sjednaneno pojistneno nebeZpeéi' povoden nebo za’plava nevzniké
pra’vo na pojistné pineni za ékodni udélosti, ktere nastaly v prflbéhu 1O dni‘J od:
a sjedna’ni' pojiéténi tohoto pojistného nebeZpeEi' pro pojiétény predmét pojiéténi;
b navy/éeni' limitu pojistne’ho pineni’ pro toto pojistné nebeZpeEi" V pripade na-

vyéeni limitu pojistného pinéni’ je pojistne plnéni' 2a ékody vznikié v uvedené
Ihi‘lté omezeno Ea’stkou limitu plnéni platného pred poEa’tkem uvedené Ihi‘J-
ty1O dnCi,

Pokud je pojiéténi' Sjedna’no pro vymezeny soubor, Ize v DPP uvést nebo v po-
jistné smlouvé ujednat, Ze 5e pojiéteni' nevztahuje na néktere’ predméty pojié-
teni, ktere’ by jinak sv3’/m cnarakterem do pojiéténého souboru néleZely,

Hranice pojistného plnéni, pojistné hodnoty, pojistné ééstky,
limity a sublimity pojistného plnénl’

Pojistné pineni’je omezeno horni' hranici, Horni' hranice je stanovena pojistnou
Ea’stkou nebo limitem pojistne'no plnéni. Pojiét'ovna poskytne pojistne plnéni
maxima’lné do vy’ée:

V§eobecné pojistné podml’nky pro pojiéténi majetku a odpovédnosti VPPMO-P—01/2018
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a pojistné částky ujednané v pojistné smlouvě pro předmět pojištění určený 
jednotlivě nebo v souboru;

b limitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě. 
Rozhodující je vždy nižší částka. 

2  Za stanovenou výši pojistné částky, jakož i  limitu pojistného plnění je odpo-
vědný pojistník. 

3  Výše ujednané pojistné částky má pro každý předmět pojištění nebo soubor 
odpovídat jeho pojistné hodnotě.

4  Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojist-
né události nastat. Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále stanoveným: 
a novou cenou;
b časovou cenou;
c obvyklou cenou;
d jiným způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojiště-

ní nebo souboru stanoví DPP nebo způsobem ujednaným v pojistné smlouvě. 
5  V pojistné smlouvě lze pro předmět pojištění nebo soubor ujednat limit pojist-

ného plnění jako pojištění prvního rizika. Pojišťovna v případě pojištění prvního 
rizika neuplatňuje podpojištění. 

6  V pojistné smlouvě lze pro pojistná nebezpečí sjednat limit pojistného plnění 
jako maximální roční plnění (dále jen „limit MRP“).

7  V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu pojistného plnění ujednány sub-
limity pojistného plnění. 

ČLÁNEK 16  Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je vlastník předmětu pojištění, nestanoví-li právní předpisy 
jinak nebo není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

ČLÁNEK 17  Pojistné plnění

1  Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě, a to v rozsahu a za podmí-
nek uvedených ve VPPMO-P a DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.

2  Pojistné plnění poskytne pojišťovna v  penězích v  tuzemské měně. Měnový 
přepočet se provádí kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní 
bankou platným ke dni vzniku pojistné události.

3  Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné 
osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, 
aby jí pojišťovna vyplatila: 
a při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o časovou cenu použi-
telných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na 
opravu nejvýše do jeho nové ceny v době bezprostředně před pojistnou 
událostí snížené o novou cenu jeho zbylé části;

b při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům 
na opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o částku odpovída-
jící stupni opotřebení a  jiného znehodnocení v době bezprostředně před 
pojistnou událostí, a  dále sníženou o  časovou cenu použitelných zbytků 
jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše 
do jeho časové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené 
o časovou cenu jeho zbylé části;

c při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebez-
pečí a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednán v pojistné 
smlouvě.

4  Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění zničen, odcizen nebo ztracen, 
vzniká oprávněné osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlou-
vě ujednáno jinak, aby jí pojišťovna vyplatila: 
a při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění nebo nákla-
dům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu po-
jištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bezprostředně 
před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků 
a o časovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek;

b při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům 
na znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění nebo 
nákladům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového před-
mětu pojištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bez-
prostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni 
opotřebení a  jinému znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou 
událostí a dále sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků a o ča-
sovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek;

c při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebezpečí 
a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednán v pojistné smlouvě.

5  Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodno-
ty (DPH), potom se uvedená daň nezahrnuje do pojistného plnění.

ČLÁNEK 18  Zachraňovací náklady

1  Pojišťovna nad ujednanou horní hranici pojistného plnění nahradí:
a náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně a přiměře-

ně vynaložili při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události, na zmír-
nění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnili povinnost 
(uloženou jim zákonem nebo orgánem státní správy) odklidit poškozený 
pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpeč-
nostních důvodů;

b škodu, kterou pojistník v souvislosti s touto činností utrpěl.
2  Pojišťovna poskytne náhradu nákladů nejvýše do 10 % z částky poskytnutého 

pojistného plnění pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí, z něhož nastala 
pojistná událost, nebo do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro 
předmět pojištění a pojistné nebezpečí, z něhož pojistná událost bezprostřed-
ně hrozila, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.   

 Je-li pojištěn soubor, týká se uvedený výpočet pouze poškozených nebo ohro-
žených součástí souboru.

3  V případě, že pojistník utrpěl v souvislosti s  vynakládáním zachraňovacích 
nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 
100 000 Kč.

4  Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím sou-
hlasem. 

ČLÁNEK 19  Spoluúčast

Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou 
ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

ČLÁNEK 20  Budoucí pojistný zájem

Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému 
budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; pojišťov-
na má však právo na přiměřenou odměnu. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, výše odměny činí 5 % z pojistného.

ČLÁNEK 21  Výklad pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v  těchto VPPMO-P, 
v navazujících DPP nebo v pojistné smlouvě. 
V jednotlivých DPP mohou být dále uvedena doplnění nebo výluky týkající se těch-
to pojmů a uvedeny pojmy další.
1  Časovou cenou se rozumí cena, kterou měl předmět pojištění bezprostředně 

před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny předmětu pojištění, přičemž se 
přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení a nebo ke zhodnoce-
ní předmětu pojištění, k němuž došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným 
způsobem.

2  Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, 
hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění. 
Za poškození nebo zničení předmětu pojištění krupobitím se považuje takové 
poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
a přímým působením krupobití;
b v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo dosud bezvadné a funkční 

části stavby.
3  Maximálním ročním plněním (MRP) se rozumí horní hranice úhrnu vypla-

cených pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v  průběhu 
jednoho pojistného roku.

4  Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a čase stejný nebo 
srovnatelný předmět pojištění znovu pořídit jako nový neopotřebovaný, stej-
ného druhu, účelu, kvality a technických parametrů. Je-li předmětem pojištění 
stavba, rozumí se její novou cenou cena, kterou je třeba obvykle vynaložit 
k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včet-
ně nákladů na zpracování projektové dokumentace.

5  Obvyklou cenou (obecnou, tržní) se rozumí cena, za kterou lze v daném místě 
a v daném čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění reálně prodat nebo 
koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do 
její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

6  Odcizením se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho 
příslušenství krádeží vloupáním nebo loupeží (loupežným přepadením).

7  Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, 
jeho části nebo jeho příslušenství tak, že se ho pachatel zmocnil jedním z dále 
uvedených způsobů:
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a pojistné částky ujednané v pojistné smlouvě pro předmět pojištění určený 
jednotlivě nebo v souboru;

b limitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě. 
Rozhodující je vždy nižší částka. 

2  Za stanovenou výši pojistné částky, jakož i  limitu pojistného plnění je odpo-
vědný pojistník. 

3  Výše ujednané pojistné částky má pro každý předmět pojištění nebo soubor 
odpovídat jeho pojistné hodnotě.

4  Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojist-
né události nastat. Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále stanoveným: 
a novou cenou;
b časovou cenou;
c obvyklou cenou;
d jiným způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojiště-

ní nebo souboru stanoví DPP nebo způsobem ujednaným v pojistné smlouvě. 
5  V pojistné smlouvě lze pro předmět pojištění nebo soubor ujednat limit pojist-

ného plnění jako pojištění prvního rizika. Pojišťovna v případě pojištění prvního 
rizika neuplatňuje podpojištění. 

6  V pojistné smlouvě lze pro pojistná nebezpečí sjednat limit pojistného plnění 
jako maximální roční plnění (dále jen „limit MRP“).

7  V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu pojistného plnění ujednány sub-
limity pojistného plnění. 

ČLÁNEK 16  Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je vlastník předmětu pojištění, nestanoví-li právní předpisy 
jinak nebo není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

ČLÁNEK 17  Pojistné plnění

1  Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě, a to v rozsahu a za podmí-
nek uvedených ve VPPMO-P a DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.

2  Pojistné plnění poskytne pojišťovna v  penězích v  tuzemské měně. Měnový 
přepočet se provádí kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní 
bankou platným ke dni vzniku pojistné události.

3  Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné 
osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, 
aby jí pojišťovna vyplatila: 
a při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o časovou cenu použi-
telných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na 
opravu nejvýše do jeho nové ceny v době bezprostředně před pojistnou 
událostí snížené o novou cenu jeho zbylé části;

b při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům 
na opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o částku odpovída-
jící stupni opotřebení a  jiného znehodnocení v době bezprostředně před 
pojistnou událostí, a  dále sníženou o  časovou cenu použitelných zbytků 
jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše 
do jeho časové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené 
o časovou cenu jeho zbylé části;

c při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebez-
pečí a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednán v pojistné 
smlouvě.

4  Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění zničen, odcizen nebo ztracen, 
vzniká oprávněné osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlou-
vě ujednáno jinak, aby jí pojišťovna vyplatila: 
a při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění nebo nákla-
dům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu po-
jištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bezprostředně 
před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků 
a o časovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek;

b při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům 
na znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění nebo 
nákladům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového před-
mětu pojištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bez-
prostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni 
opotřebení a  jinému znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou 
událostí a dále sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků a o ča-
sovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek;

c při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebezpečí 
a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednán v pojistné smlouvě.

5  Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodno-
ty (DPH), potom se uvedená daň nezahrnuje do pojistného plnění.

ČLÁNEK 18  Zachraňovací náklady

1  Pojišťovna nad ujednanou horní hranici pojistného plnění nahradí:
a náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně a přiměře-

ně vynaložili při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události, na zmír-
nění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnili povinnost 
(uloženou jim zákonem nebo orgánem státní správy) odklidit poškozený 
pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpeč-
nostních důvodů;

b škodu, kterou pojistník v souvislosti s touto činností utrpěl.
2  Pojišťovna poskytne náhradu nákladů nejvýše do 10 % z částky poskytnutého 

pojistného plnění pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí, z něhož nastala 
pojistná událost, nebo do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro 
předmět pojištění a pojistné nebezpečí, z něhož pojistná událost bezprostřed-
ně hrozila, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.   

 Je-li pojištěn soubor, týká se uvedený výpočet pouze poškozených nebo ohro-
žených součástí souboru.

3  V případě, že pojistník utrpěl v souvislosti s  vynakládáním zachraňovacích 
nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 
100 000 Kč.

4  Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím sou-
hlasem. 

ČLÁNEK 19  Spoluúčast

Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou 
ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

ČLÁNEK 20  Budoucí pojistný zájem

Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému 
budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; pojišťov-
na má však právo na přiměřenou odměnu. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, výše odměny činí 5 % z pojistného.

ČLÁNEK 21  Výklad pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v  těchto VPPMO-P, 
v navazujících DPP nebo v pojistné smlouvě. 
V jednotlivých DPP mohou být dále uvedena doplnění nebo výluky týkající se těch-
to pojmů a uvedeny pojmy další.
1  Časovou cenou se rozumí cena, kterou měl předmět pojištění bezprostředně 

před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny předmětu pojištění, přičemž se 
přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení a nebo ke zhodnoce-
ní předmětu pojištění, k němuž došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným 
způsobem.

2  Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, 
hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění. 
Za poškození nebo zničení předmětu pojištění krupobitím se považuje takové 
poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
a přímým působením krupobití;
b v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo dosud bezvadné a funkční 

části stavby.
3  Maximálním ročním plněním (MRP) se rozumí horní hranice úhrnu vypla-

cených pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v  průběhu 
jednoho pojistného roku.

4  Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a čase stejný nebo 
srovnatelný předmět pojištění znovu pořídit jako nový neopotřebovaný, stej-
ného druhu, účelu, kvality a technických parametrů. Je-li předmětem pojištění 
stavba, rozumí se její novou cenou cena, kterou je třeba obvykle vynaložit 
k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včet-
ně nákladů na zpracování projektové dokumentace.

5  Obvyklou cenou (obecnou, tržní) se rozumí cena, za kterou lze v daném místě 
a v daném čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění reálně prodat nebo 
koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do 
její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

6  Odcizením se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho 
příslušenství krádeží vloupáním nebo loupeží (loupežným přepadením).

7  Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, 
jeho části nebo jeho příslušenství tak, že se ho pachatel zmocnil jedním z dále 
uvedených způsobů:

a pojistné Eéstky ujednané V pojistné smlouvé pro predmét pojiéténi uréeny
jednotlivé nebo V souboru;

b limitu pojistrieho plnéni ujednaného v pojistné smlouvé‘
Rozhoduji’ci je VZdy niZéi Ea’stka,
Za stanovenou vyéi pojistné Eéstky, jakoZ i limitu pojistného plnéni je odpo-
vedny pojistni’k‘
Vy’ée ujednané pojistne’ Eéstky mé pro kaZdy pi’edmét pojiéténi nebo soubor
odpovidat jeho pojistné hodnoté‘
Pojistna’ hodnota je nejvyééi’ moZné majetkové L’ia, ktera’ mi‘JZe v dfisiedku pojist—
ne’ uda’losti nastat Pojistnou hodnotu Ize vyjédrit Zpi‘lsobem da’le stanoveny/m:
a novou cenou;
b Easovou cenou;
c obvykiou cenou;
d jinym ZpCJsobem, kterV podle pojistného nebeZpeéi’a druhu piedmétu pojiété-

ni’ nebo souboru stanovi DPP nebo Zpi‘lsobem ujednanym V pojistne’ smlouvé‘
V pojistne’ smlouvé Ize pro predmét pojiéténi’ nebo soubor ujednat limit pojist—
neho pinem’ jako pojiéténi prvni'ho rizika‘ Pojiét'ovria v pi’ipadé poiiétém’ prvni’ho
riZika neuplatfiuje podpojiéténi’,
V pojistné smlouvé Ize pro pojistné nebeZpeEi sjednat limit pojistného pinéni’
jako maxima’lni roém’ plnéni (da’le jen 7,Iimit MRP“).
V pojistrié smlouvé mohou byt V ra’mci limitu pojistného plnéni’ ujednény sub-
iimity pojistného piriéni’,

Oprévnéné osoba

Oprévnénou osobou je Vlastni’k piedmétu pojiéténi’, nestanovi-Ii prévni’ pi’edpisy
jinak nebo neni-Ii V DPP UVedeno nebo v pojistné smiouvé ujedna’no jinak.

1

Pojistné plnéni

Prévo na pojistné pinéni’ vznika’ opra’vnéné osobé, a to v rozsahu a 2a podmi—
nek uvedenych ve VPPMO-P a DPP nebo ujednanych V pojistné smlouvé,
Pojistné plnéni' poskytne pojiét’ovna V peneZi’ch V tuzemske méné‘ Ménovy
piepoéet se prova’di’ kurzem deViZOVého trhu vyhlaéovanym Ceskou ria’rodni’
bankou platnym ke dni vzniku pojistné uda’iosti‘
Pokud byi pojistnou uda’losti' pi’edmét pojiéténi’ poékozen, vzniké oprévnene
osobé pra’vo, neni-Ii V DPP uvedeno nebo v pojistrié smlouvé ujedna’no jinak,
aby ji’ pojiét’ovna vyplatila:
a pri pojiéténi na novou ceriu7 Ea’stku odpovidajici priméi’enym nékladfim ria

opravu poékozeného pi’edmétu pojiétem’, sniZenou o Easovou cenu pouZi-
telny’ch Zbytki‘] jeho nahrazovanych Ea’sti’, Pojiéfovna poskytne na’kiady ria
opravu nejvyée do jeho nove ceny v dobé beZprosti’edrié pi’ed pojistnou
uda’losti' sniZené o novou cenu jeho Zbyle Ea’sti;

b pi’i pojiéténi’ na Easovou cenu, Eéstku odpovidaji'ci priméi’enym na’kladflm
na opravu poékozene’ho predmétu pojiéténi, sniZeriou o Eéstku odpovida-
jici stupni opotrebeni’ a jiného znehodnoceni V dobé beZprosti’edrié pred
pojistnou uda’losti', a déle sniZeriou o Easovou cenu pouZitelnych Zbytki‘]
jeho nahrazovariych Eésti. Pojiét'ovria poskytne na’klady na opravu nejvy’ée
do jeho Easove’ ceny V dobé bezprostredne pi’ed pojistnou udélosti’ sniZené
o Easovou cenu jeho Zbylé Eésti;

c pi’i pojiéténi' na Obvyklou cenu, Zpi‘lsobem, ktery podle pojistného nebeZ-
peEi’ a druhu predmetu pojiéténi’ je uveden v DPP nebo ujedna’n v pojistrié
smlouvé,

Pokud byl pojistnou udéiosti predmét pojiéténi’ zniéen, odcizen nebo ztracen,
vzniké oprévnene osobé prévo, neni-Ii V DPP uvedeno nebo v pojistné smlou-
ve ujednéno jinak, aby ji’ pojiét’ovna vyplatila:
a pi’i pojiétem’ na novou cenu, Eéstku odpovidaji’ci primérenym na’kladfim na

zriovuporizerii' nového (neopotrebovarie'ho) predmetu pojiéténi’ nebo na’kla-
dfim vynaloZenych pojiéténym na vy’robu (zhotovem’) nového pi’edmétu po-
jiétem’ stejriého druhu, kvaiity a technickych parametrl‘] v dobé bezprostredné
pi’ed pojistnou uda’losti’, sniZenou o Easovou cenu jeho pouZitelny’ch Zbytkfi
a o Easovou cenu jeho zbyié Eésti. Pojiét'ovna vypiati niZéi Z uvedenych Ea’stek;

b pi’i pojiéténi’ na Easovou cenu, Eéstku odpovidaji'ci priméi’enym nékladflm
na znovuporizeni noveho (neopotrebovaného) piedmétu pojiétém’ nebo
nékladflm vynaloZenych pojiéténym na VVrobu (Zhotoveni) nového pred-
métu pojiéténi’ stejneho druhu, kvality a technickych parametrfi V dobé beZ-
prosti’edné pi’ed pojistnou uda’losti’, sniZeriou o Ea’stku odpovidaji'ci stupni
opotiebem’ a jinému znehodnoceni’ V dobé beZprostFedné pied pojistnou
uda’losti' a da’le sniZenou o Easovou cenu jeho pouZiteinVch Zbytki‘] a o Ea-
sovou cenu jeho Zbyié Ea’sti‘ Pojiét’ovna vyplati niZéi Z uvedenych Ea’stek;

c pi’i p0ji§téfli na Obvyklou cenu, Zpflsobem7 kterV podle pojistného nebeZpeEi
a druhu pi’edmétu pojiéténije uveden V DPP nebo ujednén v pojistne smlouvé‘

Je-ii oprévnéné osoba v dobe pojistné udélosti plétcem dané Z pi’idané hodno-
ty (DPH), potom 5e uvedena’ dafi nezahrnuje do pojistného plnéni‘

T. E. 9355 10/2018

Zachrafiovaci néklady

Pojiét'ovna nad ujednanou horni' hranici pojistného plnéni' nahradi:
a na’klady, které pojistm’k, pojiétény nebo oprévnéné osoba déelné a primére-

né vynaloZiii pi’i odvraceni bezprostredné hrOZi’ci pojistrie uda’losti, na zmi’r-
néni nésledki‘] jiZ nastalé pojistne uda’losti nebo proto) Ze plnili povinnost
(uloZeriou jim za’koriem nebo orga’nem sta’tni’ spra’vy) odkiidit poékozeny
pojiétény majetek nebo jeho Zbytky Z hygienickych, ekologickych Ei beZpeE-
nostni’ch dflvodfl;

b ékodu, kterou pojistni’k v souvislosti s touto Einnosti utrpéi,
Pojiét'ovna poskytne néhradu na’kiadi‘] nejvyée do 10 % Z Eéstky poskytnuteho
pojistného plnéni' pro pi’edmét pojiétem’ a pojistne’ nebeZpeéi, Z néhoZ nastala
pojistna’ udélost, nebo do vy’ée 1O % Z horni’ hranice pojistného plném’ pro
pi’edmét pojiétem’ a pojistné nebezpeéi’, Z néhoZ pojistné udélost beZprostFed-
né hrozila, neni-Ii V pojistné smlouvé ujednéno jiriak,
Je-ii pojiétén soubor) tyké se uvedeny Vypoéet pouze poékozenych nebo ohro-
Zenych souéa’sti souboru‘
V pi’ipadé, Ze pojistni’k utrpél v souvislosti s Vynakléda’ni’m zachrafiovacich
na’kladi‘] ékodu7 pojiét’ovna poskytne néhradu 2a tuto ékodu nejvyée V Ea’stce
100 000 KEV
Pojiét'ovna mé pOVinnost nahradit V plné vyéi na’kiady VynaioZené S jeji'm sou-
hlasem‘

SpolufiEast

Oprévnéné osoba se podili' na pojistném plnéni z kaZdé pojistné uda’losti Eéstkou
ujednanou V pojistné smlouve jako spoluUEast,

Budouci pojistny zéjem

ByIa-Ii pojistné smlouva uzavi’ena se zi’etelem k budoucimu podnika’ni nebo jinému
budoucimu Zéjmu, ktery nevznikrie, nem’ pojistnik povineri platit pojistné; pojiét’ov-
na ma’ Véak prévo na priméi’enou odménu, Nerii-Ii V pojistné smlouvé ujednéno
jinak, VVée odmény Kim 5 % Z pojistne’ho,

Vf/klad pojmfi

Tato vykladové ustanovem’ se vztahuji’ k pojml‘lm pouZitym V téchto VPPMO-P,
V riaVazuji'cich DPP nebo V pojistné smiouvé‘
V jednotlivych DPP mohou byt da’le UVedena dopinéni’ nebo VViuky ty’kajici se tech-
to pojmfi a uvedeny pojmy daléi’,

1 Casovou cenou se rozumi cena, kterou mél pi’edmét pojiéténi’ bezprostredné
pi’ed pojistnou udélosti’; stanovi se Z nové ceny pi’edmétu pojiéténi’, priéemZ se
pi’ihli’Zi ke stupni opoti’ebem’ nebo jinému znehodnocem’ a nebo ke Zhodnoce-
m’ predmétu pojiétérii, k némuZ doélo jeho opravou, modernizaci nebo jinym
Zpflsobem‘
Krupobitl’m se rozumi' jev, pri kterém kousky ledu rfizneho tvaru, velikosti,
hmotnosti a hustoty vytvoi’ené V atmosféi’e dopadaji na predmét pojiétérii‘
Za poékozeni nebo zriiEerii pi’edmétu pojiéténi’ krupobiti’m se povaZuje takové
poékozem’ nebo zniiem’ predmétu pojiétérii, k némuZ doélo:
a primym pflsobeni’m krupobiti;
b V priéirmé souvislosti s tim, Ze krupobiti poékodilo dosud bezvadné a funkEni’

Ea’sti stavby,
Maximélnl’m roEnI’m plnénl’m (IViRP) se rozumi horm’ hranice L’Jhrnu vypia-
cenych pojistnych plnéni ze véech pojistnych udéiosti nastalych V prfibéhu
jednoho pojistného roku.
Novou cenou se rozumi cena, za kterou Ize v daném misté a Ease stejny nebo
srovnatelny’ predmét pojiétém’ znovu poi’idit jako novy neopotrebovany, stej-
ného druhu, L’Jéelu7 kvality a technickych parametrfi‘ Je-Ii pi’edmétem pojiéténi’
stavba, rozumi’ 5e jeji' novou cenou cena, kterou je treba obvykie vynaloZit
k vybudOVéni’ novostavby téhoZ druhu, rozsahu a kvaiity V daném misté, vEet-
né nékladfl na Zpracova'm' projektové dokumentace,
Obvyklou cenou (obecnou, tai’) 5e rozumi' ceria7 za kterou ize V daném misté
a V dane’m Ease stejny nebo srovnatelny’ piedmet pojiéténi rea’lné prodat nebo
koupit, Pritom se zvaZuji Véechny okolnosti7 ktere maji' na cenu Vliv, avéak do
jeji' vyée se nepromi'taji Viivy mimoi’a’dny’ch okolnosti’ trhu, osobni’ch pomérl‘]
proda’vajiciho nebo kupuji’ciho ani vliv ZVIa’étni’ obliby.
Odcizenim se rozumi’ pFiViastnéni si predmétu pojiéténi’, jeho éésti nebo jeho
pi’i'sluéenstVi kra’deZi’ vloupa’ni’m nebo IoupeZi (IoupeZa piepadeni’m)‘
Odcizeni'm krédeii’ vloupénim se rozumi’ pFiViastnéni Si pi’edmétu pojiétérii,
jeho Ea’sti nebo jeho prisluéenstvi tak, Ze se ho pachatel zmocnii jednim Z da’le
uvedenych Zpi‘JsobCJ:
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a do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které 
nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;

b do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
c uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotove-

ným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží;
d do úschovného objektu (trezoru), jehož obsah je pojištěn, se dostal nebo 

jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání, a zároveň 
se do uzamčeného místa pojištění, kde je úschovný objekt (trezor) umístěn, 
dostal způsobem uvedeným pod písm. a, b nebo c tohoto bodu.

 Je-li předmětem pojištění stavba, rozumí se odcizením krádeží vloupáním při-
vlastnění si součásti stavby způsobem, při kterém pachatel prokázaně překo-
nal překážky nebo se jí zmocnil její demontáží použitím nástroje nebo nářadí, 
jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

8  Odcizením loupeží (loupežným přepadením) se rozumí přivlastnění si před-
mětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že pachatel použil proti 
pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bez-
prostředního násilí v úmyslu zmocnit se daného předmětu pojištění.

9  Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty předmětu pojištění způ-
sobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování 
nebo udržování předmětu pojištění.

10  Pádem letadla se rozumí náraz nebo zřícení letadla s  posádkou, jeho čás-
tí nebo jeho nákladu. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se rozumí 
i případy, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události, která 
předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo opustila.

11  Pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů se rozumí takový pohyb 
těchto těles, který má znaky volného pádu.

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění pádem stromu, stožáru nebo 
jiných předmětů se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojiš-
tění, k němuž došlo:
a přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
b v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár nebo jiný předmět poško-

dil dosud bezvadné části budovy.
12  Pojištěním prvního rizika se rozumí případ, kdy je ujednaný limit pojistné-

ho plnění zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na 
kterou bylo pojištění sjednáno.

13  Poškozením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou je objektivně 
možné odstranit opravou nebo taková změna stavu předmětu pojištění, kte-
rou objektivně není možné odstranit opravou, přesto však je předmět pojiště-
ní použitelný k původnímu účelu (např. estetické znehodnocení).

14  Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která 
se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze 
protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtoč-
ného profi lu toku. Povodní se rozumí také vystoupnutí vody do budovy z ka-
nalizační sítě v důsledku vzniklé povodně v blízkosti místa pojištění, a to na 
principu spojených nádob s korytem řeky či vodní nádrže. 

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění povodní se považuje takové 
poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a přímým působením vody z povodně;
b předměty unášenými vodou z povodně.

15  Pozemkem se rozumí část zemského povrchu.
16  Požárem se rozumí oheň v  podobě plamene, který provází hoření a  vznikl 

mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Za pů-
sobení požáru se rovněž považují účinky zplodin požáru, hašení nebo stržení 
stavebních součástí při zdolávání požáru.

17  Přiměřeným nákladem na opravu nebo znovupořízení předmětu pojištění 
jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé. 

18  Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku (atmosférického výbo-
je) do předmětu pojištění nebo do budovy, v níž se předmět pojištění nacházel. 
Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo přímého úderu blesku do 
předmětu pojištění nebo do budovy spolehlivě zjištěno podle tepelně mecha-
nických stop.

19  Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozumí jev, kdy masa sněhu 
nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí.

20 Sesouváním půdy se rozumí náhlý sesuv hornin nebo zemin vzniklý působe-
ním gravitace a vyvolaný náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které 
svahy zemského povrchu dospěly vývojem, pokud k nim došlo v důsledku pří-
mého působení přírodních a klimatických vlivů s výskytem odlučných ploch.

21  Soubor tvoří předměty pojištění, které mají podobný nebo stejný charakter 
a  jsou určeny ke stejnému účelu. Je-li pojištěn soubor, pojištění se vztahuje 
na všechny předměty pojištění, které k souboru náležely v okamžiku vzniku 
pojistné události. Pojistnou částku souboru tvoří součet pojistných hodnot 
jednotlivých předmětů tvořících soubor.

22  Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku zpravidla starší 100 let, 
které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu vzhledem 
ke svému původu, stáří a zájmu sběratelů.

23  Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení tíhy vrstvy sně-
hu nebo námrazy z příčiny jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nos-
né nebo ostatní konstrukce střechy. 

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění tíhou sněhu nebo námrazy 
se považuje takové destruktivní poškození nebo zničení předmětu pojištění, 
k němuž došlo:
a přímým působením tíhy sněhu nebo námrazy na střešní krytinu nebo ostat-

ní konstrukce střechy budovy, nebo
b v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu nebo námrazy poškodila dosud 

bezvadné a funkční stavební součásti zastřešení budovy.
24  Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, dekorační a užit-

kové předměty ze značkového skla, porcelánu nebo z keramiky, dřeva, kovu 
a jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké 
předměty, jejichž cena je dána nejen výrobními náklady, ale též uměleckou 
kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu.

25  Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus) se rozumí 
poškození nebo zničení, při němž byl předmět pojištění úmyslně poškozen 
nebo zničen jinou než oprávněnou osobou, pojistníkem nebo pojištěným, oso-
bami jim blízkými nebo jinou osobou jednající z jejich podnětu. Právo na po-
jistné plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo úmyslné poškození nebo úmyslné 
zničení předmětu pojištění bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR.

26  Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje 
rychlostí 20,8 m/s (75 km/h) a vyšší. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě 
pojištění zjistitelná, poskytne pojišťovna pojistné plnění, pokud oprávněná oso-
ba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody 
na řádně udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných věcech nebo že 
škoda při bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze v dů-
sledku vichřice. 

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí se považuje takové po-
škození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
a přímým působením vichřice;
b tím, že vichřice strhla části stavby, stromy nebo jiné předměty na předměty 

pojištění;
c v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila dosud bezvadné a funkční 

části staveb.
27  Vodou vytékající z vodovodních zařízení se rozumí voda unikající mimo mís-

to určení z pevně a řádně instalovaných vodovodních zařízení. 
 Pojistnou událostí z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovod-

ních zařízení je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo 
způsobeno:
a přímým působením vody vytékající z vodovodních zařízení na předmět pojištění;
b v případě, že předmětem pojištění je stavba, také tím, že voda vytékající 

z vodovodních zařízení podemlela její základy. 
 Vodou vytékající z vodovodního zařízení se rozumí pitná, užitková nebo od-

padní voda v jakémkoliv skupenství, topná nebo hasicí kapalina.
28  Vodovodním zařízením se rozumí:

a vnitřní přiváděcí a odváděcí potrubí pitné, užitkové a odpadní vody nebo hasicí 
kapaliny, včetně armatur a zařízení připojených na tato potrubí, pokud slouží 
výlučně k zajištění provozuschopnosti budovy (např. zdravotechnické vybave-
ní, ohřívače vody, klimatizační zařízení) a dále zařízení, která jsou současně 
připojena na přiváděcí a odváděcí potrubí budovy;

b vnitřní potrubí topného systému zabudované do stavby, vč. armatur a otop-
ných těles; 

c trubní přípojky a vedení pitné, užitkové, odpadní nebo topné vody včetně 
armatur. 

 Vodovodním zařízením nejsou střešní žlaby a dešťové svody jakéhokoliv druhu.
29  Volným pádem se rozumí pohyb tělesa, při kterém počáteční rychlost tělesa 

je nulová a kromě gravitační síly na těleso nepůsobí žádná další síla.
30  Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti 

plynu nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). 
 Výbuchem je rovněž působení tlakové síly vyvolané náhlým vyrovnáním tlaku 

mezi vnějškem a vnitřkem  tlakové nádoby v  důsledku roztržení její stěny. 
Tlakovou nádobou se pro účely pojištění rozumí ucelená funkční jednotka se 
stlačeným plynem nebo párou s uzavřeným prostorem o nejvyšším dovole-
ném tlaku větším než 0,5 bar.

31  Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází předmět pojiš-
tění, proudící vodou z přívalového deště nebo vodou stojící v souvislé vodní 
ploše v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek.

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění záplavou se považuje takové 
poškození nebo zničení, k němuž došlo:
a přímým působením vody ze záplavy; 
b předměty unášenými vodou ze záplavy.

32  Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem 
v  zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně evropské makroseismické 
stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení EMS 98.
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Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018

a do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které 
nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;

b do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
c uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotove-

ným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží;
d do úschovného objektu (trezoru), jehož obsah je pojištěn, se dostal nebo 

jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání, a zároveň 
se do uzamčeného místa pojištění, kde je úschovný objekt (trezor) umístěn, 
dostal způsobem uvedeným pod písm. a, b nebo c tohoto bodu.

 Je-li předmětem pojištění stavba, rozumí se odcizením krádeží vloupáním při-
vlastnění si součásti stavby způsobem, při kterém pachatel prokázaně překo-
nal překážky nebo se jí zmocnil její demontáží použitím nástroje nebo nářadí, 
jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

8  Odcizením loupeží (loupežným přepadením) se rozumí přivlastnění si před-
mětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že pachatel použil proti 
pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bez-
prostředního násilí v úmyslu zmocnit se daného předmětu pojištění.

9  Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty předmětu pojištění způ-
sobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování 
nebo udržování předmětu pojištění.

10  Pádem letadla se rozumí náraz nebo zřícení letadla s  posádkou, jeho čás-
tí nebo jeho nákladu. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se rozumí 
i případy, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události, která 
předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo opustila.

11  Pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů se rozumí takový pohyb 
těchto těles, který má znaky volného pádu.

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění pádem stromu, stožáru nebo 
jiných předmětů se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojiš-
tění, k němuž došlo:
a přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
b v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár nebo jiný předmět poško-

dil dosud bezvadné části budovy.
12  Pojištěním prvního rizika se rozumí případ, kdy je ujednaný limit pojistné-

ho plnění zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na 
kterou bylo pojištění sjednáno.

13  Poškozením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou je objektivně 
možné odstranit opravou nebo taková změna stavu předmětu pojištění, kte-
rou objektivně není možné odstranit opravou, přesto však je předmět pojiště-
ní použitelný k původnímu účelu (např. estetické znehodnocení).

14  Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která 
se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze 
protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtoč-
ného profi lu toku. Povodní se rozumí také vystoupnutí vody do budovy z ka-
nalizační sítě v důsledku vzniklé povodně v blízkosti místa pojištění, a to na 
principu spojených nádob s korytem řeky či vodní nádrže. 

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění povodní se považuje takové 
poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a přímým působením vody z povodně;
b předměty unášenými vodou z povodně.

15  Pozemkem se rozumí část zemského povrchu.
16  Požárem se rozumí oheň v  podobě plamene, který provází hoření a  vznikl 

mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Za pů-
sobení požáru se rovněž považují účinky zplodin požáru, hašení nebo stržení 
stavebních součástí při zdolávání požáru.

17  Přiměřeným nákladem na opravu nebo znovupořízení předmětu pojištění 
jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé. 

18  Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku (atmosférického výbo-
je) do předmětu pojištění nebo do budovy, v níž se předmět pojištění nacházel. 
Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo přímého úderu blesku do 
předmětu pojištění nebo do budovy spolehlivě zjištěno podle tepelně mecha-
nických stop.

19  Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozumí jev, kdy masa sněhu 
nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí.

20 Sesouváním půdy se rozumí náhlý sesuv hornin nebo zemin vzniklý působe-
ním gravitace a vyvolaný náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které 
svahy zemského povrchu dospěly vývojem, pokud k nim došlo v důsledku pří-
mého působení přírodních a klimatických vlivů s výskytem odlučných ploch.

21  Soubor tvoří předměty pojištění, které mají podobný nebo stejný charakter 
a  jsou určeny ke stejnému účelu. Je-li pojištěn soubor, pojištění se vztahuje 
na všechny předměty pojištění, které k souboru náležely v okamžiku vzniku 
pojistné události. Pojistnou částku souboru tvoří součet pojistných hodnot 
jednotlivých předmětů tvořících soubor.

22  Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku zpravidla starší 100 let, 
které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu vzhledem 
ke svému původu, stáří a zájmu sběratelů.

23  Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení tíhy vrstvy sně-
hu nebo námrazy z příčiny jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nos-
né nebo ostatní konstrukce střechy. 

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění tíhou sněhu nebo námrazy 
se považuje takové destruktivní poškození nebo zničení předmětu pojištění, 
k němuž došlo:
a přímým působením tíhy sněhu nebo námrazy na střešní krytinu nebo ostat-

ní konstrukce střechy budovy, nebo
b v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu nebo námrazy poškodila dosud 

bezvadné a funkční stavební součásti zastřešení budovy.
24  Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, dekorační a užit-

kové předměty ze značkového skla, porcelánu nebo z keramiky, dřeva, kovu 
a jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké 
předměty, jejichž cena je dána nejen výrobními náklady, ale též uměleckou 
kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu.

25  Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus) se rozumí 
poškození nebo zničení, při němž byl předmět pojištění úmyslně poškozen 
nebo zničen jinou než oprávněnou osobou, pojistníkem nebo pojištěným, oso-
bami jim blízkými nebo jinou osobou jednající z jejich podnětu. Právo na po-
jistné plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo úmyslné poškození nebo úmyslné 
zničení předmětu pojištění bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR.

26  Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje 
rychlostí 20,8 m/s (75 km/h) a vyšší. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě 
pojištění zjistitelná, poskytne pojišťovna pojistné plnění, pokud oprávněná oso-
ba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody 
na řádně udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných věcech nebo že 
škoda při bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze v dů-
sledku vichřice. 

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí se považuje takové po-
škození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
a přímým působením vichřice;
b tím, že vichřice strhla části stavby, stromy nebo jiné předměty na předměty 

pojištění;
c v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila dosud bezvadné a funkční 

části staveb.
27  Vodou vytékající z vodovodních zařízení se rozumí voda unikající mimo mís-

to určení z pevně a řádně instalovaných vodovodních zařízení. 
 Pojistnou událostí z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovod-

ních zařízení je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo 
způsobeno:
a přímým působením vody vytékající z vodovodních zařízení na předmět pojištění;
b v případě, že předmětem pojištění je stavba, také tím, že voda vytékající 

z vodovodních zařízení podemlela její základy. 
 Vodou vytékající z vodovodního zařízení se rozumí pitná, užitková nebo od-

padní voda v jakémkoliv skupenství, topná nebo hasicí kapalina.
28  Vodovodním zařízením se rozumí:

a vnitřní přiváděcí a odváděcí potrubí pitné, užitkové a odpadní vody nebo hasicí 
kapaliny, včetně armatur a zařízení připojených na tato potrubí, pokud slouží 
výlučně k zajištění provozuschopnosti budovy (např. zdravotechnické vybave-
ní, ohřívače vody, klimatizační zařízení) a dále zařízení, která jsou současně 
připojena na přiváděcí a odváděcí potrubí budovy;

b vnitřní potrubí topného systému zabudované do stavby, vč. armatur a otop-
ných těles; 

c trubní přípojky a vedení pitné, užitkové, odpadní nebo topné vody včetně 
armatur. 

 Vodovodním zařízením nejsou střešní žlaby a dešťové svody jakéhokoliv druhu.
29  Volným pádem se rozumí pohyb tělesa, při kterém počáteční rychlost tělesa 

je nulová a kromě gravitační síly na těleso nepůsobí žádná další síla.
30  Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti 

plynu nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). 
 Výbuchem je rovněž působení tlakové síly vyvolané náhlým vyrovnáním tlaku 

mezi vnějškem a vnitřkem  tlakové nádoby v  důsledku roztržení její stěny. 
Tlakovou nádobou se pro účely pojištění rozumí ucelená funkční jednotka se 
stlačeným plynem nebo párou s uzavřeným prostorem o nejvyšším dovole-
ném tlaku větším než 0,5 bar.

31  Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází předmět pojiš-
tění, proudící vodou z přívalového deště nebo vodou stojící v souvislé vodní 
ploše v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek.

 Za poškození nebo zničení předmětu pojištění záplavou se považuje takové 
poškození nebo zničení, k němuž došlo:
a přímým působením vody ze záplavy; 
b předměty unášenými vodou ze záplavy.

32  Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem 
v  zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně evropské makroseismické 
stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení EMS 98.
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a do uzaméeného mista pojiéténi se dostal tak, Ze jej otevFei na’stroji, které
nejsou uréeny k jeho Fa’dnému oteviréni’;

b do uzaméeného mista pojiéténi’ se dostai jinak neZ dveFmi;
c uzaméene’ misto pojiétém’ oteVFel originélnim kliEem nebo legélné Zhotove-

nym duplikétem, jehoZ se zmocnil kra’deZi’ vloupénim nebo IoupeZi;
d do Uschovného objektu (trezoru), jehoZ obsah je pojiétén, se dostal nebo

jej otevFel néstroji, které nejsou urEeny k jeho Fédnému oteviréni’, a za'roveFi
5e do uzaméeného mista pojiéténi’, kde je Uschovny objekt (trezor) umi’stén,
dostal Zpfisobem uvedenYm pod pism‘ a, b nebo c tohoto bodu.

Je-ii piedmétem pojiéténi’ stavba, rozumi se odcizeni’m kra’deZi’ vloupénim pFi-
vlastném’ Si souEa’sti stavby Zpflsobem) pFi kterém pachatei prokézané pFeko-
nal pFeka’Zky nebo se ji zmocnil jeji demonta’Zi’ pouZiti’m na’stroje nebo na’i’adi7
jako jsou éroubova’k, kieété, maticovy kii’é apod.
Odcizenl'm Ioupeii (IoupeZny/m pFepadeni’m) se rozumi’ pfivlastném’ Si pFed-
métu pojiéténi, jeho Eésti nebo jeho pFisluéenstvi tak, Ze pachatel pouZil proti
pojiéténému nebo jiné osobé povéFene’ pojiéténYm nésiii’ nebo pohri‘JZky bez-
prostFedm’ho na’siliv dmyslu zmocnit se daného pFedmétu pojiéténi’,
Opoti‘ebenim se rozumi pFirozeny Ubytek hodnoty pFedmétu pojiéténi’ ZpCi-
sobeny sta’rnuti’m, popF, uZi’va'nim vyéi opotFebeni ovlivfiuje také oéeti’ova’ni’
nebo ueovéni pFedmétu pojiéténi’.
Pédem letadla se rozumi’ na’raZ nebo ZFiceni letadia s posa’dkou7 jeho Eés-
ti nebo jeho nékladu‘ Na’razem nebo ZFi’ceni’m letadia s posa’dkou se rozumi’
i pFipady, kdy letadlo odstartovalo s posédkou, ale v di‘lsledku uda’losti, které
pFedchézeia na’razu nebo ZFi’ceni’, posa’dka letadlo opustila,
Pédem stromu, stoiéru nebo jinf/ch pFedmétfl se rozumi’ takovy pohyb
téchto téies, ktery mé znaky volného pédu.
Za poékozem’ nebo zniéeni pFedmétu pojiéténi pédem stromu, stoZa’ru nebo
jinych pFedmétCJ se povaZuje takové poékozeni nebo ZmEeni’ pFedmétu pojié-
téni’, k némuZ doélo:
a pFi’mo pa’dem stromu, stoZa’ru nebo jiného piedmétu;
b v pFi’Einné souvislosti s tim7 Ze tento strom, stoZa’r nebo jiny pFedmét poéko-

dil dosud bezvadné Ea’sti budovy,
Pojiéténim prvnl'ho rizika se rozumi’ pFi’pad, kdy je ujednany limit pojistné-
ho plnéni za’rovefi horni’ hranici dhrnu pojistny/ch plnéni’ ze véech pojistnydi
udélosti’ nastalydi v prfibéhu jednoho pojistného roku nebo v dobé uréité, na
kterou bylo pojiéténi sjednéno,
Po§kozenim se rozumi zména stavu pFedmétu pojiéténi, kterou je objektivné
moZné odstranit opravou nebo takova’ zména stavu pFedmétu pojiéténi) kte-
rou objektivné neni moZne’ odstranit opravou, pFesto véak je piedmét pojiété-
ni pouZitelny k pflvodnimu L’Jéelu (napivc estetické znehodnoceni).
Povodni se rozumi zaplaveni’ vétéi’ch Ei menéich L’Jzemm’ch ceikfi vodou, ktera’
se vylila Z bFehi‘] vodni’ch tokfi nebo Z bFehl‘] na’ei nebo tyto bFehy a hréze
protrhla nebo byla pisobena na’hiYm a neoéekévanym zmenéem’m pri‘ltoE-
ného profilu toku, Povodni’ se rozumi také vystoupnuti’ vody do budovy Z ka-
nalizaéni sité v dflsledku vzniklé povodné v bliZkosti mista pojiétém’, a to ma
principu spojenych na’dob s korytem Feky Ei vodni’ néee‘
Za poékozeni’ nebo zniéeni’ pFedmétu pojiéténi’ povodni se povaZuje takové
poékozem’ nebo zniéeni pFedmétu pojiéténi’, které bylo Zpfisobeno:
a pFi’mym pflsobeni’m vody Z povodné;
b pFedméty una’éenym vodou Z povodné‘
Pozemkem se rozumi’ Ea’st zemského povrchu‘
Poiérem se rozumi’ oherVi v podobé plamene, ktery provéZi hoFeni’ a vzniki
mimo uréené ohniété nebo takové ohniété opustil a éi’Fi’ se Vlastni’ silou. Za pf]-
sobem’ poZéru 5e rovnéZ povaZuji’ L’Jéinky Zplodin poZéru, haéeni’ nebo strZeni’
stavebnich souéésti pFi Zdoléva’ni’ poZéru‘
PFiméFenf/m nékladem na opravu nebo znovupoi‘izeni pi‘edmétu pojiéténi
jsou na’klady, které jsou bezprostFedné pied pojistnou uda’iostiv misté obvyklé.
PFimf/m L'Iderem blesku se rozumi pFimy Zésah blesku (atmosférického vy’bo-
je) do pFedmétu pojiéténi’ nebo do budovy, v mi se pFedmét pojiéténi nachézeli
Aby vzniklo pra’vo na pojistné pinéni’, musi byt misto pFimého L’Jderu biesku do
pFedmétu pojiéténi nebo do budovy spolehlivé Zjiéténo podle tepeiné mecha-
nickymh stop‘
Sesouvénim nebo zficenim snéhovych lavin se rozumi jev, kdy masa snéhu
nebo ledu se na’hie p0 svaZi’ch uvede do pohybu a Fiti se do ddoli,
Sesouvénim pfldy se rozumi’ na’hly sesuv hornin nebo zemin vznikly’ pfisobe-
nim gravitace a vyvoiany nélm poruéem’m dlouhodobé rovnova’hy) ke které
svahy zemského povrchu dospéiy ojem, pokud k nim doélo v dCJsledku pFi—
mého pflsobeni pFirodnich a klimatickym viivfi s skytem odluény’ch ploch,
Soubor tvoFi pFedméty pojiéténi’, které maji podobny nebo stejny Charakter
a jsou urieny ke stejnému UEelu, Je-Ii pojiétén soubor, pojiéténi se vztahuje
na véechny pFedméty pojiéténi’, které k souboru na’leZeiy v okamZiku vzniku
pojistné uda’losti. Pojistnou Eéstku souboru tvoFi souEet pojistnych hodnot
jednotlivych pFedméti‘J tvoFicich soubor‘
Staroiitnostmi se rozumi’ piedméty véetné na’bytku Zpravidla staréi 100 let,
které maji’ znaEnou uméieckou hodnotu, pFi’padné charakter unika’tu VZhledem
ke svému pflvodu, stéFi a Zéjmu sbératelfi‘
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Tihou snéhu nebo némrazy se rozumi’ destru ktivm’ pflsobeni’ tihy vrstvy sné-
hu nebo na’mrazy Z pFi’éiny jejich nadmémé hmotnosti na sti'eéni krytiny, nos-
né nebo ostatni’ konstrukce stFechy‘
Za poékozeni nebo zniieni pFedmétu pojiéténi tihou snéhu nebo na’mrazy
se povaZuje takové destruktivni’ poékozeni nebo zniéeni pFedmétu pojiéténi’,
k némuZ doélo:
a pFi’my/m pi‘lsobeni’m tihy snéhu nebo némrazy na stFeéni’ krytinu nebo ostat-

ni’ konstrukce stFechy budovy, nebo
b v pFi’Einné souvislosti s tim, Ze tiha snéhu nebo némrazy poékodila dosud

bezvadné a funkéni’ stavebni’ souéa’sti zastFeéeni’ budovy,
Uméleckymi pFedméty se rozumi’ obrazy a jina’ vytvama’ dila, dekoraéni’ a uZit—
kové pFedméty ze znaékového skla, porcelénu nebo Z keramiky, dFeva, kovu
a jim/ch materia’lfl, ruéné vézané koberce, gobeii’ny7 tapiserie a jiné umélecké
pi’edméty, jejichZ cena je déna nejen vyrobnimi néklady, ale téZ uméleckou
kvalitou nebo autorem dila, pfipadné maji’ charakter unika’tu.
Umyslnym po§kozenim nebo fimyslnym zniEenim (vandalismus) se rozumi’
poékozeni nebo zniéeni’, pFi némZ byl pFedmét pojiéténi’ dmyslné poékozen
nebo zniéen jinou neZ oprévnénou osobou, pojistnikem nebo pojiéténYm, oso-
bami jim bliZky/mi nebo jinou osobou jednaji’ci Z jejich podnétu, Pra’vo na po-
jistné piném’ vznikne jen tehdy, pokud bylo L’imyslne’ poékozeni nebo L’msiné
Zméeni pFedmétu pojiéténi’ bezprosti’edné po jeho Zjiéténi ohlééeno Policii CR1
VichFici se rozumi’ dynamické pfisobeni hmoty vzduchu, které se pohybuje
rychlosti’ 208 m/s (75 km/h) a vyééi, Neni-ii rychlost pohybu VZduchu v misté
pojiéténi Zjistitelna’, poskytne pojiét’ovna pojistné plnéni, pokud opra’vnéna’ oso-
ba proka’Ze, Ze pohyb VZdUChU v okoli’ mista pojiéténi’ pisobil obdobne’ ékody
na Fa’dné ueovanYch stavba’ch nebo shodné odoinYch jinych vécech nebo Ze
ékoda pFi bezvadném stavu stavby nebo jiné véci mohla vzniknout pouze V d0-
sledku vichfice.
Za poékozeni’ nebo zniéeni’ pFedmétu pojiéténi VichFici se povaZuje takové po-
ékozeni nebo Zméeni pFedmétu pojiéténi’, k némuZ doélo:
a pFi’my/m pflsobeni’m vichFice;
b tim, Ze vichFice strhia Ea’sti stavby7 stromy nebo jiné pFedméty na pFedméty

pojiéténi;
c v pFiEinné souvislosti s tim, Ze vichFice poékodila dosud bezvadné a funkéni’

Ea’sti staveb‘
Vodou vytékajl'ci z vodovodnl'ch zaFizeni se rozumi voda unikajici mimo mis-
to urEeni’ Z pevné a Fa’dné instaiovanym vodovodni’ch zaFizeni‘
Pojistnou udéiosti’ z pFi’Einy pojistného nebezpeéi voda vytékajici Z vodovod-
nich zaFizeni’ je takové poékozeni nebo zniEem’ pFedmétu pojiéténi, které bylo
Zpi‘lsobeno:
a pFimy/m pflsobeni’m vody vytékajid z vodovodnich zaFizeni na pFedmét pojiéténi;
b v pFi’padé, Ze pFedmétem pojiéténi je stavba) také tim, Ze voda vytékajici

Z vodovodnich zaFizeni’ podemlela jeji za'klady,
Vodou vytékajici Z vodovodniho zaFizeni se rozumi’ pitné, uZitkova’ nebo od-
padni voda v jakémkoiiv skupenstvi, topné nebo hasici kapalina,
Vodovodnim zaFI’zenI’m se rozumi:
a vnitFni’ pfivédéda odvédéci potrubi’ pitné) uZitkove’ a odpadnivody nebo hasid

kapaliny, véetné armatur a zaFizeni’ pi’ipojem’mh na tato potrubi’, pokud slouZi’
vyiuéné k zajiéténi provozuschopnosti budovy (napF‘ Zdravotechnické vybave-
m’, ti’vaEe vody7 klimatizaéni’ zaFizeni’) a déle zaFizeni, které jsou souiasné
pFipojena na pFivédéci a odva’déci potrubi budovy;

b vnitFni’ potrubitopného systému zabudované do stavby, v6. armatur a otop-
nych téles;

c trubni’ pFi’pojky a vedeni’ pitné, uZitkové, odpadni’ nebo topné vody vEetné
armatur‘

Vodovodni’m zaFizeni’m nejsou stFeéni Ziaby a deét’ové svody jakéhokoliv druhu‘
Volnf/m pédem se rozumi’ pohyb télesa, pFi ktere’m poéa’teéni’ rychlost téiesa
je nulové a kromé gravitaéni’ siiy na téleso nepfisobi Za’dna’ daléi sila,
Vflbuchem se rozumi néhly’ niEivy projev tlakové Siiy spoéi’vajici v rozpinavosti
plynu nebo par (velmi rychlé chemické reakce nestabiini’ soustavy).
Vy’buchem je rovnéZ pfisobem’ tiakove’ $i vyvolané na’lm vyrovna’ni’m tlaku
meZi vnéjékem a vnitem tlakove’ na’doby v dflsiedku roztrZeni’ jeji stény‘
Tlakovou na’dobou se pro 135e pojiéténi rozumi ucelené funkéni jednotka 5e
stlaéenYm piynem nebo pérou s uzavFeny/m prostorem o nejvyééi’m dovole-
ném tiaku vétéi’m neZ 0,5 bar,
Zéplavou se rozumi zaplaveni pozemku, na kterém se nacha’Zi’ piedmét pojié-
tém’, proudici vodou Z pFi’valového deété nebo vodou stoji’ci v souvislé vodni’
ploée v dflsledku nedostateéného odtoku atmosiéricky/ch sra’Zek,
Za poékozeni’ nebo zniEem’ pFedmétu pojiéténi’ za'plavou se povaZuje takové
poékozeni nebo zniieni, k némuZ doéio:
a pFi’my/m pflsobeni’m vody 2e za’plavy;
b pFedméty una’éenYmi vodou ze Zéplavy.
ZemétFesenim se rozumi’ otFesy zemského povrchu vyvolané pohybem
v zemské kCiFe, které dosahuji’ alespofi 6, stupné evropské makroseismické
stupnice uda’vajici makroseismické UEinky zemétFeseni EMS 98.
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33  Zničením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není 
možné odstranit opravou, a proto předmět pojištění již nelze dále používat 
k původnímu účelu. 

 Je-li předmětem pojištění budova, má se za to, že okamžikem jejího zničení 
je okamžik, kdy došlo k jejímu zániku tak, že již není patrné dispoziční řešení 
prvního nadzemního podlaží původní budovy, tj. zpravidla tehdy, kdy došlo 
k destrukci jejího obvodového zdiva pod úroveň stropu nad prvním podlažím; 
objem zbylých podzemních konstrukcí a základu je v této souvislosti neroz-
hodný.

34  Zřícením skal nebo zemin se rozumí náhlé zřícení skal nebo zemin vzniklé 
náhlým uvolněním skalních bloků, skalní suti nebo zeminy působením gravi-
tace a vyvolané náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které dospěly 
vývojem, pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klima-
tických vlivů.

35  Ztrátou předmětu pojištění nebo jeho části se rozumí stav, k němuž došlo 
bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení zabraňující 
odcizení nebo bez jiného násilného jednání, kdy pojištěný nezávisle na své vůli 
pozbyl možnost s předmětem pojištění nakládat.

36  Zvláštní kulturní a  historickou hodnotou se rozumí vztah ke kulturním 
a historickým událostem nebo osobnostem.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOsTI

ČLÁNEK 22  Základní rozsah pojištění

1  Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti po-
jištěného nahradit:
a újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
b škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením 

hmotné věci (včetně zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, 
nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu.

2  Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k ublížení na zdraví nebo 
usmrcení, poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení hmotné věci došlo v době 
trvání pojištění, v  souvislosti s  oprávněně prováděnou činností uvedenou 
v pojistné smlouvě nebo se vztahy z  této činnosti vyplývajícími a na území 
ujednaném v pojistné smlouvě.

3  Odchylně od bodu 2 tohoto článku lze v pojistné smlouvě ujednat, že předpo-
kladem vzniku práva na pojistné plnění je: 
a že v době trvání pojištění a v souvislosti s oprávněně prováděnou činností 

uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajícími 
a na území ujednaném v pojistné smlouvě bylo proti pojištěnému poprvé 
písemně uplatněno právo poškozeného na náhradu škody či újmy vzniklé 
jiné osobě ublížením na zdraví nebo usmrcením,

b a zároveň pojištěný právo na pojistné plnění uplatnil u pojišťovny v době 
trvání pojištění nebo v průběhu 60 dnů po jeho skončení,

c a zároveň příčina vzniku škody či újmy nastala nejdříve dnem, který je jako 
den příčiny vzniku škody či újmy ujednán v pojistné smlouvě. 

4  Došlo-li k ublížení na zdraví úrazem, pak se za vznik úrazu považuje okamžik, 
kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo 
vlivu, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiného ublížení na zdraví, se 
považuje okamžik, který je jako vznik jiného poškození zdraví lékařsky dolo-
žen. Dojde-li k úmrtí jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdra-
ví, je pro vznik práva na pojistné plnění rozhodující okamžik, kdy došlo k úrazu 
nebo jinému poškození zdraví, v jejichž důsledku úmrtí nastalo.

5  Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno nebo v těchto VPPMO-P uvedeno 
jinak, pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit škodu 
či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení:
– způsobenou vadným výrobkem uvedeným na trh po vzniku pojištění, včet-

ně škod či újem způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat;
– kterou utrpí učeň, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojiš-

těného;
– vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovité hmotné věci;
– způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovité hmotné věci v rozsahu, 

který nevyžaduje živnostenské oprávnění.
6  Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní po-

jišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného 
protiprávního jednání pojištěného, jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou 
jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, 
vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění.

7  Pojištění se vztahuje i  na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění 
vyplacených orgánem nemocenského pojištění v  důsledku zaviněného pro-
tiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem, 
jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plně-
ní ze sjednaného pojištění.

ČLÁNEK 23  Pojistná událost

1  Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu či 
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, se kterou je spojena povinnost 
pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

2  Pokud o náhradě této škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení rozho-
duje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhod-
nutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Pojišťovna v takovém případě poskytne 
pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni, kdy škodní událost nastala.

ČLÁNEK 24  Výluky z pojištění

1  Základní výluky
 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na 

zdraví nebo usmrcení:
a způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními před-

pisy nebo převzatou ve smlouvě;
b v rozsahu mimořádné ceny nebo ceny zvláštní obliby;
c vzniklou porušením práv duševního vlastnictví;
d způsobenou informací nebo radou, pokud byly poskytnuty veřejně a za od-

měnu;
e v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnos-

ti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
f způsobenou pojištěným při plnění jeho pracovních úkolů v pracovněpráv-

ních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi;
g vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají po-

vinnost sjednat pojištění odpovědnosti;
h v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnos-

ti z provozu vozidla;
i způsobenou činností zasílatele;
j vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, po-

kud pojištěný nedodržel předepsaný nebo běžně používaný postup, resp. 
návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci;

k způsobenou provozem letadla nebo plavidla, sportovního létajícího zařízení, 
včetně jejich modelu;

l způsobenou přenosem viru HIV;
m která se projevuje genetickými změnami organismu;
n způsobenou geneticky modifi kovanými organismy nebo toxickými plísněmi;
o způsobenou při profesionální sportovní činnosti nebo způsobenou aktivním 

účastníkům organizované sportovní soutěže;
p způsobenou volně žijící zvěří;
q v případě náhrady škody či újmy přisouzené soudem Spojených států ame-

rických nebo Kanady.
2  Škoda na věcech převzatých, užívaných nebo střežených 

 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a vzniklou na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být 

předmětem jeho závazku, včetně věcí převzatých na základě přepravních smluv;
b vzniklou na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá;
c vzniklou ztrátou nebo odcizením hmotné věci, která byla předmětem ostra-

hy prováděné pojištěným.
3  Životní prostředí, ekologická újma, eroze 

 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
a způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zeminy, erozí a v důsledku poddolování;
b vzniklou na životním prostředí;
c spočívající v ekologické újmě.

4  Škoda či újma způsobená vadou výrobku 
 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na 

zdraví nebo usmrcení:
a vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
b způsobenou výrobkem, který byl uveden na trh před vznikem pojištění;
c způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání 

v souladu s právními předpisy s úspěchem uplatňovat právo na postih vůči 
jinému subjektu, který je povinen k náhradě; 
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33  Zničením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není 
možné odstranit opravou, a proto předmět pojištění již nelze dále používat 
k původnímu účelu. 

 Je-li předmětem pojištění budova, má se za to, že okamžikem jejího zničení 
je okamžik, kdy došlo k jejímu zániku tak, že již není patrné dispoziční řešení 
prvního nadzemního podlaží původní budovy, tj. zpravidla tehdy, kdy došlo 
k destrukci jejího obvodového zdiva pod úroveň stropu nad prvním podlažím; 
objem zbylých podzemních konstrukcí a základu je v této souvislosti neroz-
hodný.

34  Zřícením skal nebo zemin se rozumí náhlé zřícení skal nebo zemin vzniklé 
náhlým uvolněním skalních bloků, skalní suti nebo zeminy působením gravi-
tace a vyvolané náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které dospěly 
vývojem, pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klima-
tických vlivů.

35  Ztrátou předmětu pojištění nebo jeho části se rozumí stav, k němuž došlo 
bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení zabraňující 
odcizení nebo bez jiného násilného jednání, kdy pojištěný nezávisle na své vůli 
pozbyl možnost s předmětem pojištění nakládat.

36  Zvláštní kulturní a  historickou hodnotou se rozumí vztah ke kulturním 
a historickým událostem nebo osobnostem.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOsTI

ČLÁNEK 22  Základní rozsah pojištění

1  Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti po-
jištěného nahradit:
a újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
b škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením 

hmotné věci (včetně zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, 
nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu.

2  Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k ublížení na zdraví nebo 
usmrcení, poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení hmotné věci došlo v době 
trvání pojištění, v  souvislosti s  oprávněně prováděnou činností uvedenou 
v pojistné smlouvě nebo se vztahy z  této činnosti vyplývajícími a na území 
ujednaném v pojistné smlouvě.

3  Odchylně od bodu 2 tohoto článku lze v pojistné smlouvě ujednat, že předpo-
kladem vzniku práva na pojistné plnění je: 
a že v době trvání pojištění a v souvislosti s oprávněně prováděnou činností 

uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajícími 
a na území ujednaném v pojistné smlouvě bylo proti pojištěnému poprvé 
písemně uplatněno právo poškozeného na náhradu škody či újmy vzniklé 
jiné osobě ublížením na zdraví nebo usmrcením,

b a zároveň pojištěný právo na pojistné plnění uplatnil u pojišťovny v době 
trvání pojištění nebo v průběhu 60 dnů po jeho skončení,

c a zároveň příčina vzniku škody či újmy nastala nejdříve dnem, který je jako 
den příčiny vzniku škody či újmy ujednán v pojistné smlouvě. 

4  Došlo-li k ublížení na zdraví úrazem, pak se za vznik úrazu považuje okamžik, 
kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo 
vlivu, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiného ublížení na zdraví, se 
považuje okamžik, který je jako vznik jiného poškození zdraví lékařsky dolo-
žen. Dojde-li k úmrtí jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdra-
ví, je pro vznik práva na pojistné plnění rozhodující okamžik, kdy došlo k úrazu 
nebo jinému poškození zdraví, v jejichž důsledku úmrtí nastalo.

5  Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno nebo v těchto VPPMO-P uvedeno 
jinak, pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit škodu 
či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení:
– způsobenou vadným výrobkem uvedeným na trh po vzniku pojištění, včet-

ně škod či újem způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat;
– kterou utrpí učeň, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojiš-

těného;
– vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovité hmotné věci;
– způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovité hmotné věci v rozsahu, 

který nevyžaduje živnostenské oprávnění.
6  Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní po-

jišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného 
protiprávního jednání pojištěného, jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou 
jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, 
vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění.

7  Pojištění se vztahuje i  na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění 
vyplacených orgánem nemocenského pojištění v  důsledku zaviněného pro-
tiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem, 
jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plně-
ní ze sjednaného pojištění.

ČLÁNEK 23  Pojistná událost

1  Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu či 
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, se kterou je spojena povinnost 
pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

2  Pokud o náhradě této škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení rozho-
duje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhod-
nutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Pojišťovna v takovém případě poskytne 
pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni, kdy škodní událost nastala.

ČLÁNEK 24  Výluky z pojištění

1  Základní výluky
 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na 

zdraví nebo usmrcení:
a způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními před-

pisy nebo převzatou ve smlouvě;
b v rozsahu mimořádné ceny nebo ceny zvláštní obliby;
c vzniklou porušením práv duševního vlastnictví;
d způsobenou informací nebo radou, pokud byly poskytnuty veřejně a za od-

měnu;
e v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnos-

ti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
f způsobenou pojištěným při plnění jeho pracovních úkolů v pracovněpráv-

ních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi;
g vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají po-

vinnost sjednat pojištění odpovědnosti;
h v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnos-

ti z provozu vozidla;
i způsobenou činností zasílatele;
j vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, po-

kud pojištěný nedodržel předepsaný nebo běžně používaný postup, resp. 
návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci;

k způsobenou provozem letadla nebo plavidla, sportovního létajícího zařízení, 
včetně jejich modelu;

l způsobenou přenosem viru HIV;
m která se projevuje genetickými změnami organismu;
n způsobenou geneticky modifi kovanými organismy nebo toxickými plísněmi;
o způsobenou při profesionální sportovní činnosti nebo způsobenou aktivním 

účastníkům organizované sportovní soutěže;
p způsobenou volně žijící zvěří;
q v případě náhrady škody či újmy přisouzené soudem Spojených států ame-

rických nebo Kanady.
2  Škoda na věcech převzatých, užívaných nebo střežených 

 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a vzniklou na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být 

předmětem jeho závazku, včetně věcí převzatých na základě přepravních smluv;
b vzniklou na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá;
c vzniklou ztrátou nebo odcizením hmotné věci, která byla předmětem ostra-

hy prováděné pojištěným.
3  Životní prostředí, ekologická újma, eroze 

 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
a způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zeminy, erozí a v důsledku poddolování;
b vzniklou na životním prostředí;
c spočívající v ekologické újmě.

4  Škoda či újma způsobená vadou výrobku 
 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na 

zdraví nebo usmrcení:
a vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
b způsobenou výrobkem, který byl uveden na trh před vznikem pojištění;
c způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání 

v souladu s právními předpisy s úspěchem uplatňovat právo na postih vůči 
jinému subjektu, který je povinen k náhradě; 

33 ZniEenI’m se rozumi’ zména stavu pi’edmétu pojiéténi'7 kterou objektivné neni’
moiné odstranit opravou, a proto piedmét pojiéténi’ ji? nelze déle poufii’vat
k pfivodm’mu UEelu,
Je-ii piedmétem pojiéténi’ budova, ma’ se za to, ie okaméikem jejiho zniéeni’
je okamfiik, kdy doélo k iejimu Zéniku tak, ie jii nem’ patrne’ dispoziéni’ Feéeni’
prvni’ho nadzemniho podlaii’ pi‘Jvodni budovy) ti, Zpravidla tehdy, kdy doéio
k destrukci jeji’ho obvodového Zdiva pod Urovefi stropu nad prvni’m podlaii’m;
objem zbylych podzemnich konstrukci a Zékladu je v této souvislosti neroz-
hodny,
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ZFI’cenim skal nebo zemin se rozumi’ na’hlé zFi’ceni’ skal nebo zemin vzniklé
nélm uvolnénim skalni’ch bloki‘], skaim’ suti nebo zeminy pfisobeni'm gravi-
tace a vyvolané na’hIYm poruéeni’m dlouhodobé rovnovéhy, ke které dospély
vyvojem, pokud k nim doélo v di‘lsiedku pi’i’mého pflsobeni pFi’rodni’ch a klima-
ticch vlivt‘],
Ztrétou pFedmétu pojiéténi' nebo jeho éésti se rozumi’ stav, k némuf doélo
bez prokazatelného na’silného pFekonéni’ ochranného zabezpeéeni’ zabrafiujici
odcizeni’ nebo bez jiného na’silne’ho jedném’, kdy poiiétény nezévisie na své Vi‘lii
pozbyi moinost s piedmétem poiiéténi’ nakia’dat‘
Zvléétni kulturni’ a historickou hodnotou se rozumi’ vztah ke kuitumim
a historickym uda’lostem nebo osobnostem,

PoiiéTENi’ ODPOVEDNOSTI

Zékladni rozsah pojiéténi

Poiiétém’ se siedna’vé pro pFi’pad pra’vni’m piedpisem stanovené povinnosti po-
jiéténého nahradit:
a L’iu vzniklou jiné osobé pFi ubli’ieni’ na Zdravi nebo usmrcem’;
b ékodu vzniklou jine’ osobé poékozeni’m, zniéeni’m, ztra’tou nebo odcizenim

hmotné véci (véetné ZVi’Fete), kterou ma’ tato osoba ve viastnictvi, v uii’va’ni’,
nebo ji mé oprévnéné u sebe Z iakéhokoliv jiného pra’vni’ho titulu‘

PFedpokladem vzniku pra’va na pojistné plnéni’ je, ie k ubliieni’ na Zdravi nebo
usmrcem’, poékozeni’, zniEeni’, ztra’té nebo odcizeni’ hmotné véci doélo v dobé
trvém’ pojiéténi’, v souvislosti s opra’vnéné provédénou Einnosti’ uvedenou
v poiistné smlouvé nebo se vztahy Z této Einnosti vyply’vaji'cimi a na Uzemi’
uiednaném v pojistné smiouvé‘
Odchyiné 0d bodu 2 tohoto Ela’nku Ize v pojistné smlouvé ujednat, ie pFedpo-
kladem vzniku préva na poiistné plnéni’ je:
a fie v dobé trva’ni’ poiiétém’ a v souvislosti s opra’vnéné provédénou Einnosti’

uvedenou v pojistné smlouvé nebo se vztahy Z této Einnosti vyply’vaji'cimi
a na Uzemi ujednane’m v poiistné smlouvé bylo proti pojiéténému poprvé
pisemné uplatnéno pra’vo poékozeného na na’hradu ékody 5i L’iy vzniklé
iiné osobé ubli’ieni’m na Zdravi nebo usmrceni’m,

b a zérovefi pojiétény pra’vo na poiistné plnéni’ upiatnii u poiiét’ovny v dobé
trva’ni’ pojiéténi nebo v prflbéhu 60 dnfi p0 ieho skonéeni’,

c a Zérovefi pFi’Eina vzniku ékody Ei L’ijmy nastala nejdii’ve dnem, ktery je jako
den pii’Einy vzniku ékody Ei L’iy uiedna’n v pojistné smlouvé,

Doéio-ii k ubliieni’ na Zdravi L’Jrazem, pak se za vznik Urazu povaiuje okamiik,
kdy doélo ke kra’tkodobému, néhlému a na’silnému pi‘lsobeni’ zevm’ch sil nebo
vlivu, které zpfisobily poékozeni’ Zdravi, Za vznik iiného ubii’ieni’ na Zdravi, se
povaiuje okaméik, ktery je jako vznik jiného poékozeni’ Zdravi Iékaky dolo-
ien. Dojde-Ii k L’eti’ jiné osoby nésledkem Urazu nebo iiného poékozeni’ Zdra-
vi, je pro vznik pra’va na pojistné plnéni’ rozhoduji’ci okamiik, kdy doéio k Urazu
nebo iinému poékozeni’ Zdravi, v jejichi dflsiedku Umrti nastaio‘
Pokud neni’ v pojistné smlouvé ujednéno nebo v téchto VPPMO-P uvedeno
jinak, pojiéténi se vztahuje zejména na povinnost pojiéténého nahradit ékodu
5i {1i pFi ubli’iem’ na Zdravi nebo usmrcem’:
— Zpfisobenou vadnYm vy’robkem uvedenym na trh p0 vzniku poiiéténi', Viet-

né ékod 6i L’ijem Zpflsobenyd} rozéiiem’m nakaiiivé choroby Iidi’ a zviFat;
— kterou utrpi’ uéefi, ia’k, student, ktery’ vykona’va’ praktické vyuéovéni’ u pojié-

téného;
— vzniklou v souvislosti s vlastnictvim nebo na’jmem nemovite’ hmotné véci;
— Zpfisobenou v souvislosti s prona’imem nemovité hmotné véci V rozsahu,

ktery nevyfaduje fivnostenské oprévnéni"
Poiiétém’ se vztahuje i na na’hradu nékladfl Iééeni’ vynaloieny’ch Zdravotni’ po-
jiét’ovnou na Zdravotm’ péEi ve prospéch tietich osob v dflsledku zavinéného
protiprévni’ho jedném’ pojiéténého, jestlife z povinnosti nahradit L’iu vznikiou
jiné osobé pFi ublifieni’ na zdravi nebo usmrcem’, ke které se tyto na’kiady Véifou7
vzniklo prévo na pojistné pinéni’ ze sjednaného poiiétém’,
Poiiétém’ se vztahuje i na regresni’ néhradu dévek nemocenského pojiéténi
vyplaceny’ch orga’nem nemocenského pojiéténi’ v dfisledku zavinéného pro-
tiprévni’ho jedném’ poiiéténého Ziiéténého soudem nebo sprévni’m orga’nem,
jestlife Z povinnosti nahradit L’iu vzniklou iiné osobé pFi ubli’iem’ na Zdravi
nebo usmrceni’, ke které se tyto na’kiady va’iou) vzniklo prévo na pojistné plné-
m’ ze sjednane’ho poiiéténi"

Pojistné udélost

Poiistnou uda’losti’ je vznik povinnosti pojiéténého nahradit vzniklou ékodu 5i
Uimu pi’i ubli’ieni’ na zdravi nebo usmrceni’, se kterou je spojena povinnost
pojiét’ovny poskytnout pojistné plnéni"

2

3

Pokud o néhradé této ékody 5i L’Jimy pFi ubli’ieni’ na zdravi nebo usmrceni’ rozho-
duje pi’i'sluény orga’n, plati, ie pojistna’ udélost nastala teprve driem7 kdy rozhod-
nuti’ tohoto orga’nu nabyio prévni’ moci‘ Poiiét'ovna v takovém pFi’padé poskytne
poiistné plnéni’ v rozsahu ujednaném ke dni, kdy ékodni’ udélost nastala,

Vf/luky z pojiéténi

Zékladnivf/luky
Poiiéténi' se nevztahuje na povinnost nahradit ékodu ii Uimu pFi ubli’ieni’ na
Zdravi nebo usmrceni’:
a Zpfisobenou L’mslné nebo pi’evzatou nad ra’mec stanoveny pra’vm’mi pied-

pisy nebo pFevzatou ve smlouvé;
b v rozsahu mimoi’édné ceny nebo ceny zvléétni’ obiiby;
c vzniklou poruéem’m pra’v duéevni’ho vlastnictvi;
d Zpfisobenou informaci nebo radou, pokud byly poskytnuty veiejné a za 0d-

ménu;
e v rozsahu7 v jakém vzniklo pra’vo na pojistné piném’ Z poiiétém’ odpovédnos-

ti pFi pracovni’m Urazu nebo nemoci z povolém’;
f Zpfisobenou pojiétény’m pi’i plnéni’ jeho pracovm’ch L’Jkoli‘] v pracovnépra’v-

nich vztazich nebo v pFimé souvislosti s nimi;
g vzniklou v souvislosti s Eirmosti'7 u které Eeské pra’vm’ pi’edpisy ukla’daji’ po-

vinnost sjed nat pojiéténi' odpovédnosti;
h v rozsahu7 v jakém vzniklo pra’vo na pojistné piném’ Z poiiétém’ odpovédnos-

ti 2 provozu vozidla;
i Zpfisobenou Einnosti’ zasiiatele;
j vzniklou na vécech, na kterym poiiétény prova’dél obiednanou éinnost) po-

kud poiiétény nedodrfiel pi’edepsany’ nebo béfiné pouii’vany postup, resp‘
na’vod k pouéi’vém’ zai'i'zeni’, stroie nebo jiné véci;

k Zpfisobenou provozem letadla nebo plavidla, sportovni’ho Iétaji’ciho zaiizeni’,
véetné jejich modelu;
Zpfisobenou pFenosem Viru HIV;
které se proievuje genetickYmi zménami organismu;
Zpfisobenou geneticky modifikovanym organismy nebo toxickYmi plisnémi;
Zpfisobenou pFi profesiona’lnisportovm’éinnosti nebo zpfisobenou aktivnim
Uéastnikflm organizované sportovni’ soutéie;
Zpfisobenou volné iiji’ci zvéi’i’;

q v pFi’padé na’hrady ékody 6i L’iy pi’isouzené soudem Spojenydi sta’ti‘] ame-
ricch nebo Kanady,

§koda na vécech pFevzatf/ch, uiivanflch nebo sti‘eienych
Poiiéténi' se nevztahuje na povinnost nahradit ékodu:
a vznikiou na hmotnych movitydw vécech pi’evzaty’ch pojiétény/m, jeé maji’ by’t

piedmétem jeho za’vazku, vietné véci pievzaty/ch na Zékiadé pi’epravni’ch smluv;
b vzniklou na hmotny’ch movitym vécech, které pojiétény’ uii’va’;
c vzniklou ztra’tou nebo odcizem’m hmotné véci, které byla piedmétem ostra-

hy prova’déné pojiéténYm,
2ivotni' prostFedi, ekologické L'Ijma, eroze
Poiiéténi' se nevztahuje na povinnost nahradit ékodu 5i L’iu:
a Zpfisobenou vibracemi, sesedéinim7 sesouva’ni’m pfidy, ZFiceni’m skai nebo

zeminy, erozi a v dfisledku poddolovém’;
b vzniklou na iivotni’m prostFedi;
c spoEi’vaji’ci v ekologické Uimé‘
§koda Ei L'Ijma zpflsobené vadou vyrobku
Poiiétém’ se nevztahuje na povinnost nahradit ékodu 6i Ujmu pFi ubli’ieni’ na
Zdravi nebo usmrceni’:
a vzniklou na vadném vyrobku dodaném poiiéténYm;
b Zpfisobenou VYrobkem, ktery’ byi uveden na trh pied vznikem pojiéténi’;
c Zpfisobenou vy’robkem, ktery pojiétény’ Ziskai pisobem, ktery mu bra’ni’

v souladu s pra’vni’mi piedpisy s Uspéchem uplatfiovat prévo na postih vflEi
iinému subjektu, ktery je povinen k na’hradé;

0
:3

3
—

'0
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d způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedo-
sahuje avizovaných funkčních parametrů;

e vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly 
pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výro-
bek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, 
než pro které je určen;

f způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím 
jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;

g způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, na který pojiště-
ný předem upozornil;

h způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou sou-
částek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány 
v letadlech.

5  Montáž a demontáž vadného výrobku, stažení výrobku
 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění:

a za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zni-
čeného vadného výrobku, kterým byla škoda způsobena, jakož i za náklady 
spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího poškozený či zniče-
ný vadný výrobek;

b za ztráty, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklé jiným osobám v souvis-
losti se stažením výrobku.

6  Sankce, vadné plnění
 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění:

a za pojištěnému uložené pokuty nebo proti němu uplatňované pokuty, pe-
nále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní cha-
rakter; 

b za platby náležející v rámci práv z vadného plnění a odpovědnosti za prodlení.
7  Nemajetková újma

 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit:
a nemajetkovou újmu způsobenou z  hrubé nedbalosti porušením důležité 

právní povinnosti nebo z pohnutky zvlášť zavrženíhodné osobě, která tuto 
újmu pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Tato výluka 
z pojištění se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdra-
ví nebo usmrcení, jedná-li se o náhradu za bolest nebo ztížení společenské-
ho uplatnění, případně o náhradu poskytnutou osobám blízkým poškoze-
nému, který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví;

b nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak než při 
ublížení na zdraví nebo usmrcení.

8  Významný vztah, škody či újmy mezi pojištěnými 
 Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení 

na zdraví nebo usmrcení:
a mezi pojištěnými jedním pojištěním;
b vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

ČLÁNEK 25  Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

ČLÁNEK 26  Pojistné plnění

1  Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení, kterou je pojištěný povinen nahradit podle obecně závazných 
právních předpisů. Pojistné plnění se poskytne v  rozsahu právních předpisů 
upravujících povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo 
usmrcení a  za podmínek stanovených těmito VPPMO-P, DPP nebo ujedna-
ných v pojistné smlouvě.

2  Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích. Měnový přepočet u náhrady 
škody či újmy nebo spoluúčasti se provádí kurzem devizového trhu vyhlašo-
vaným Českou národní bankou platným ke dni splnění povinnosti nahradit 
škodu či újmu.

3  Pojišťovna dále v rámci ujednaného limitu, sublimitu pojistného plnění nahradí 
náklady:
a které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v pří-

pravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního ří-
zení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti 
se škodní událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti mu uložené v článku 5 
bodu 1 písm. j těchto VPPMO-P; obdobné náklady před odvolacím soudem 
nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě písemně zavázala; 

b řízení o náhradě škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení před pří-
slušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5 
bodu 2 těchto VPPMO-P a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; 
náklady právního zastoupení pojištěného uhradí však pojišťovna jen tehdy, 
pokud se k tomu písemně zavázala; 

c které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním prá-
va na náhradu škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, pokud je 
pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v článku 
5 bodu 1 písm. f a článku 5 bodu 2 písm. a těchto VPPMO-P.

 Tyto náklady uhradí pojišťovna v rámci limitu nebo sublimitu ujednaného 
v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, jehož se tyto náklady týkají.

4  Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu či újmu při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení sám, pojišťovna přezkoumá a  zhodnotí všechny skutečnosti 
týkající se vzniku práva na pojistné plnění, rozsahu a výše škody nebo újmy, 
jakoby k náhradě pojištěným nedošlo. 

5  Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené 
částky nebo snížení důchodu nebo jiného opakovaného plnění či na zasta-
vení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného 
tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu 
nákladů uvedených v bodu 3 tohoto článku, které pojištěnému byly přiznány 
proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.

6  Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je 
pojištěný povinen uhradit:
a pojistiteli, v  případě přechodu práva poškozeného z  důvodu pojistitelem 

poskytnutého pojistného plnění nebo vynaložených zachraňovacích nákla-
dů;

b v  důsledku vypořádání škůdců podle jejich účasti na způsobení vzniklé 
škody;

c v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit 
ten, kdo byl poškozenému povinen k  náhradě škody či újmy způsobené 
pojištěným; to vše za předpokladu, že z  povinnosti pojištěného nahradit 
škodu či újmu, ke které se tyto částky vážou, by vzniklo právo na plnění ze 
sjednaného pojištění.

7  Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je 
pojištěný povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě 
škody za osobu, kterou pojištěný nepečlivě vybral nebo na ni nedostatečně 
dohlížel při své činnosti. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v ja-
kém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil při 
své činnosti poddodavatele a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

8  Jestliže pojištěný, jeho zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník způsobili 
škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení po požití alkoholu nebo 
po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek, má 
pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj 
plnila, a to až do výše poskytnutého pojistného plnění.

ČLÁNEK 27  Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění

1  Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit pojistného pl-
nění se ujednává v pojistné smlouvě na návrh pojistníka. 

2  Celkové pojistné plnění z jedné škodní události nesmí přesáhnout limit pojist-
ného plnění ujednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojist-
ných plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo 
nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného 
nebezpečí (dále jen „sériová škodní událost“). Pro vznik sériové škodní událos-
ti je rozhodný vznik první škodní události v sérii.

3  V pojistné smlouvě mohou být na návrh pojistníka v rámci limitu pojistného 
plnění ujednány sublimity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí.

4  Pokud jsou v pojistné smlouvě v souladu s článkem 22 bodu 3 ve VPPMO-P 
ujednány jiné předpoklady vzniku práva na pojistné plnění, nesmí celkové po-
jistné plnění z jedné škodní události přesáhnout limit pojistného plnění, který 
byl v pojistné smlouvě ujednán pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému 
poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody 
nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Pro sériovou škodní událost 
platí, že pojistné plnění ze všech událostí v sérii nesmí přesáhnout limit nebo 
sublimit pojistného plnění, který byl v pojistné smlouvě stanoven pro pojistný 
rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva 
poškozeného na náhradu škody nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmr-
cení vyplývajícího z první události v sérii.

5  Celkové pojistné plnění z  jedné škodní události, které je poskytováno z dů-
vodu pojistného nebezpečí omezeného sublimitem pojistného plnění, nesmí 
přesáhnout tento ujednaný sublimit pojistného plnění. To platí i pro pojistné 
plnění ze sériové škodní události. 

6  Pojistná plnění vyplacená ze škodních událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu nebo sublimitu pojist-
ného plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

7  V  těchto VPPMO-P může být stanoven nebo v pojistné smlouvě může být 
ujednán roční limit, popř. sublimit pojistného plnění jako horní hranice pojist-
ného plnění, kterou nesmí přesáhnout pojistná plnění ze všech škodních, resp. 
sériových škodních událostí nastalých v jednom pojistném roce.
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d způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedo-
sahuje avizovaných funkčních parametrů;

e vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly 
pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výro-
bek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, 
než pro které je určen;

f způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím 
jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;

g způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, na který pojiště-
ný předem upozornil;

h způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou sou-
částek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány 
v letadlech.

5  Montáž a demontáž vadného výrobku, stažení výrobku
 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění:

a za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zni-
čeného vadného výrobku, kterým byla škoda způsobena, jakož i za náklady 
spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího poškozený či zniče-
ný vadný výrobek;

b za ztráty, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklé jiným osobám v souvis-
losti se stažením výrobku.

6  Sankce, vadné plnění
 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění:

a za pojištěnému uložené pokuty nebo proti němu uplatňované pokuty, pe-
nále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní cha-
rakter; 

b za platby náležející v rámci práv z vadného plnění a odpovědnosti za prodlení.
7  Nemajetková újma

 Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit:
a nemajetkovou újmu způsobenou z  hrubé nedbalosti porušením důležité 

právní povinnosti nebo z pohnutky zvlášť zavrženíhodné osobě, která tuto 
újmu pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Tato výluka 
z pojištění se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdra-
ví nebo usmrcení, jedná-li se o náhradu za bolest nebo ztížení společenské-
ho uplatnění, případně o náhradu poskytnutou osobám blízkým poškoze-
nému, který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví;

b nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak než při 
ublížení na zdraví nebo usmrcení.

8  Významný vztah, škody či újmy mezi pojištěnými 
 Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení 

na zdraví nebo usmrcení:
a mezi pojištěnými jedním pojištěním;
b vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

ČLÁNEK 25  Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

ČLÁNEK 26  Pojistné plnění

1  Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení, kterou je pojištěný povinen nahradit podle obecně závazných 
právních předpisů. Pojistné plnění se poskytne v  rozsahu právních předpisů 
upravujících povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo 
usmrcení a  za podmínek stanovených těmito VPPMO-P, DPP nebo ujedna-
ných v pojistné smlouvě.

2  Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích. Měnový přepočet u náhrady 
škody či újmy nebo spoluúčasti se provádí kurzem devizového trhu vyhlašo-
vaným Českou národní bankou platným ke dni splnění povinnosti nahradit 
škodu či újmu.

3  Pojišťovna dále v rámci ujednaného limitu, sublimitu pojistného plnění nahradí 
náklady:
a které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v pří-

pravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního ří-
zení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti 
se škodní událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti mu uložené v článku 5 
bodu 1 písm. j těchto VPPMO-P; obdobné náklady před odvolacím soudem 
nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě písemně zavázala; 

b řízení o náhradě škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení před pří-
slušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5 
bodu 2 těchto VPPMO-P a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; 
náklady právního zastoupení pojištěného uhradí však pojišťovna jen tehdy, 
pokud se k tomu písemně zavázala; 

c které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním prá-
va na náhradu škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, pokud je 
pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v článku 
5 bodu 1 písm. f a článku 5 bodu 2 písm. a těchto VPPMO-P.

 Tyto náklady uhradí pojišťovna v rámci limitu nebo sublimitu ujednaného 
v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, jehož se tyto náklady týkají.

4  Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu či újmu při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení sám, pojišťovna přezkoumá a  zhodnotí všechny skutečnosti 
týkající se vzniku práva na pojistné plnění, rozsahu a výše škody nebo újmy, 
jakoby k náhradě pojištěným nedošlo. 

5  Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené 
částky nebo snížení důchodu nebo jiného opakovaného plnění či na zasta-
vení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného 
tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu 
nákladů uvedených v bodu 3 tohoto článku, které pojištěnému byly přiznány 
proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.

6  Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je 
pojištěný povinen uhradit:
a pojistiteli, v  případě přechodu práva poškozeného z  důvodu pojistitelem 

poskytnutého pojistného plnění nebo vynaložených zachraňovacích nákla-
dů;

b v  důsledku vypořádání škůdců podle jejich účasti na způsobení vzniklé 
škody;

c v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit 
ten, kdo byl poškozenému povinen k  náhradě škody či újmy způsobené 
pojištěným; to vše za předpokladu, že z  povinnosti pojištěného nahradit 
škodu či újmu, ke které se tyto částky vážou, by vzniklo právo na plnění ze 
sjednaného pojištění.

7  Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je 
pojištěný povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě 
škody za osobu, kterou pojištěný nepečlivě vybral nebo na ni nedostatečně 
dohlížel při své činnosti. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v ja-
kém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil při 
své činnosti poddodavatele a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

8  Jestliže pojištěný, jeho zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník způsobili 
škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení po požití alkoholu nebo 
po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek, má 
pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj 
plnila, a to až do výše poskytnutého pojistného plnění.

ČLÁNEK 27  Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění

1  Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit pojistného pl-
nění se ujednává v pojistné smlouvě na návrh pojistníka. 

2  Celkové pojistné plnění z jedné škodní události nesmí přesáhnout limit pojist-
ného plnění ujednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojist-
ných plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo 
nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného 
nebezpečí (dále jen „sériová škodní událost“). Pro vznik sériové škodní událos-
ti je rozhodný vznik první škodní události v sérii.

3  V pojistné smlouvě mohou být na návrh pojistníka v rámci limitu pojistného 
plnění ujednány sublimity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí.

4  Pokud jsou v pojistné smlouvě v souladu s článkem 22 bodu 3 ve VPPMO-P 
ujednány jiné předpoklady vzniku práva na pojistné plnění, nesmí celkové po-
jistné plnění z jedné škodní události přesáhnout limit pojistného plnění, který 
byl v pojistné smlouvě ujednán pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému 
poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody 
nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Pro sériovou škodní událost 
platí, že pojistné plnění ze všech událostí v sérii nesmí přesáhnout limit nebo 
sublimit pojistného plnění, který byl v pojistné smlouvě stanoven pro pojistný 
rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva 
poškozeného na náhradu škody nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmr-
cení vyplývajícího z první události v sérii.

5  Celkové pojistné plnění z  jedné škodní události, které je poskytováno z dů-
vodu pojistného nebezpečí omezeného sublimitem pojistného plnění, nesmí 
přesáhnout tento ujednaný sublimit pojistného plnění. To platí i pro pojistné 
plnění ze sériové škodní události. 

6  Pojistná plnění vyplacená ze škodních událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu nebo sublimitu pojist-
ného plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

7  V  těchto VPPMO-P může být stanoven nebo v pojistné smlouvě může být 
ujednán roční limit, popř. sublimit pojistného plnění jako horní hranice pojist-
ného plnění, kterou nesmí přesáhnout pojistná plnění ze všech škodních, resp. 
sériových škodních událostí nastalých v jednom pojistném roce.
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d Zpfisobenou vyrobkem, ktery je Z technického hlediska bezvadny, ale nedo-
sahuje avizovany’ch funkénich parametrfi;

e vzniklou proto) Ze parametry, kvalita, provedem’ nebo funkce vyrobku byly
poiiéténym na Za’dost poékozene’ho zménény, nebo vzniklou proto, Ze vyro-
bek byl na Za’dost poékozene’ho poiiéténym instalova’n do jinych podminek,
neZ pro ktere’ je uréen;

f Zpfisobenou vyrobkem, ktery nebyl posuzovén zpflsobem prokazujicim
jeho bezpeénost neZbytnou pro uvedem’ tohoto vy’robku ria trh;

g Zpfisobenou za’vadou vyrobku, event jinym nedostatkem, na ktery poiiété-
riy predem upozornil;

h Zpfisobenou pFi projekci, konstrukci a stavbé letadla nebo dodévkou sou-
Eéstek nebo jinych vyrobkfi, které jsou s védomim pojiéténého instalovény
v letadlech‘

Montéi a demontéi vadného vyrobku, staienl’ vyrobku
Z poiiéténi’ nevzniké pra’vo na pojistné plnéni’:
a za na’klady spojené s demolici, odklizenim Ei demonta’Zi’ poékozeného Ei zni-

Eeného vadného vyrobku, kterym byla ékoda pisobena, iakoZ i za na’klady
spoiené s obstara’ni’m a instalaci vyrobku nahrazuiiciho poékozeny 5i zniée-
riy vadny vyrobek;

b za ztréty, ria’klady nebo jina’ vyda’ni a platby vzniklé iiny’m osoba’m v souvis-
losti se staZeni’m vyrobku‘

Sankce, vadné plnéni
Z poiiéténi’ nevzniké pra’vo na pojistné plnéni’:
a za poiiéténému uloZené pokuty nebo proti nému uplatfiovane’ pokuty, pe-

riéle 6i iiné platby, které mail represivni, exemplérm’ nebo preventivrii Cha-
rakter;

b za platby na’leZeji’ciV rémci prév Z vadného plnéni’ a odpovédnosti za prodleni"
Nemajetkové L'Ijma
Poiiétém’ se nevztahuie na povirmost nahradit:
a nemajetkovou Lijmu zpflsobenou Z hrubé nedbalosti poruéem’m dflleZité

pra’vni povinnosti nebo Z pohnutky ZVla’ét’ zaeem’hodné osobé, ktera’ tuto
L’iu pocituje iako osobni neétésti, ktere’ nelze jiriak odEinit. Tato vyluka
Z pojiéténi se nevztahuje na na’hradu nemaietkoyé L’iy pFi ubli’Zeni’ na Zdra-
vi nebo usmrceni’, jedné-li se 0 na’hradu za bolest nebo zti’Zem’ spoleEenské-
ho uplatnéni, pripadné o néhradu poskytnutou osobém iZky’m poékoze-
riému, ktery byl usmrceri nebo utrpél ZVla’ét’ za'vaZné ubli’Zeni’ ria Zdravi;

b nemajetkovou Ujmu, které byla ujedria’ria nebo které vznikla jinak neZ pFi
ubliZerii na Zdravi nebo usmrceni’,

vyznamny vztah, §kody Ei L'iy mezi pojiéténymi
Poiiétém’ se déle nevztahuje na povinnost nahradit ékodu 5i [1i pFi ubliZeni
na zdravi nebo usmrceni’:
a mezi pojiéténymi iedni’m poiiétém’m;
b vzniklou osobé, které je ve vyznamném vztahu k poiiéténému‘

Oprévnéné osoba

Oprévnénou osobou je poiiétény.

Pojistné plnéni

Poiistné plriéni’ se stanovi jako néhrada ékody 6i Uimy pri ubli’Zeni’ na Zdravi
nebo usmrceni’, kterou je pojiétény povinen nahradit podle obecné za'vaznych
pra’vni’ch predpisfl, Pojistne’ plnéni’ se poskytne v rozsahu pra’vm’ch predpisi]
upravuji’cich povinnosti nahradit ékodu 6i Uimu pri ubli’Zem’ na Zdravi nebo
usmrcem’ a za podminek stanovenych témito VPPMO-P, DPP nebo ujedna-
nych v pojistné smlouvé.
Poiistné plnéni’ poskytne pojiét’ovna v penéZich, Ménovy prepoéet u na’hrady
ékody 6i iljmy nebo spoluUEasti se prova’di kurzem devizove’ho trhu vyhlaéo-
vanym Ceskou na’rodni’ bankou platnym ke dni splnéni’ povinnosti nahradit
ékodu Ei L’iu‘
Poiiét'ovna déle v ra’mci ujednane’ho limitu, sublimitu pojistného plnéni’ nahradi
nékladyz
a které odpovidaii nejvyée mimosmluvni odméné advokéta za obhajobu v pri-

pravriém Fizeni' a v Fizeni’ pred soudem prvm’ho stupné v rémci trestniho Fi-
zerii, které je vedeno proti poiiéténému nebo jeho zaméstnanci V souvislosti
5e ékodni’ uda’losti’, pokud poiiétény splnil povinnosti mu uloZené v Ela’nku 5
bodu 1 pism‘ j téchto VPPlVlO-P; obdobné na’klady pred odvolacim soudem
nahradi’ pojiétovna jen tehdy, jestliZe se k jeiich L’Jhradé pisemné zavézala;

b rizeriio na’hradé ékody 5i iljmy pri ubli’Zeni’ na Zdravi nebo usmrceni pred pri-
sluénym orgénem, pokud pojiétény splnil povinnosti uloZené mu v Ela’nku 5
bodu 2 téchto VPPMO-P a pokud je pojiétény povinen tyto néklady uhradit;
néklady pra’vni’ho zastoupeni’ poiiéténého uhradi’ véak poiiét'ovna jeri tehdy,
pokud se k tomu pisemné zavézala;

c které vynaloZil poékozenyv souvislosti s mimosoudni’m projedna’véni’m pré-
ya na néhradu ékody 6i iljmy pFi ubliZerii’ na Zdravi nebo usmrceni, pokud je
poiiétény povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uloZene’ mu v Ela’nku
5 bodu1 pism‘ f a Elénku 5 bodu 2 pism, a téchto VPPMO-P.

Tyto na’klady uhradi pojiét'ovna v rémci limitu nebo sublimitu ujednaného
v pojistné smlouvé pro poiistné nebezpeéi’, jehoZ se tyto néklady tykaji’,
JestliZe pojiétény uhradil poékozenému ékodu 5i Uimu pFi ubli'Zeni' na Zdravi
nebo usmrceni’ sém, pojiét’ovna preZkoumé a Zhodnoti’ véechny skuteénosti
tykaji’ci se vzniku pra’va ria pojistné plnéni’, rozsahu a vyée ékody nebo Lijmy,
jakoby k na’hradé pojiéténym nedoélo,
Mé-li pojiétény vfiéi poékozenému nebo jiné osobé prévo na vra’ceni’vyplacené
Ea’stky nebo sniZerii dilchodu nebo jiného opakovaného plnéni Ei na zasta-
verii’ jeho vyplaty, pFechéZi’ toto prévo na pojiét’ovnu, pokud za poiiéténého
tuto Eéstku zaplatila‘ Na pojiétovnu prechézi téZ pra’vo pojiéténého ria Uhradu
na’kladt‘] uvedenych v bodu 3 tohoto élénku, které pojiéténému byly prizna'riy
proti odpfirci) pokud ie pojiét’ovna za pojiéténého zaplatila,
Poiiétény mé rovriéZ pra’vo, aby 2a riéj pojiét’ovna zaplatila Ea’stku, kterou je
pojiétény’ povinen uhradit:
a poiistiteli, v pFipadé pFechodu pra’va poékozeného Z di‘lvodu poiistitelem

poskytnutého pojistného plnéni’ nebo vynaloZenych zachrafiovacich na’kla-
d0;

b v dfisledku vyporéda'ni’ ékfldcfl podle jejich UEasti ria Zpflsobeni vzniklé
ékody;

c v pFipadé postihu, tj‘ uplatnéni’ préva ria Uhradu toho, co byl povinen plnit
ten) kdo byl poékozenému povinen k néhradé ékody ii L’iy Zpfisobené
poiiéténym; to vée za predpokladu, Ze Z povirinosti pojiéténého nahradit
ékodu Ei L’ijmu, ke které se tyto Ea’stky véZou, by vzniklo pra’vo na plném’ ze
siednaného pojiéténi.

Poiiétény mé rovriéZ pra’vo, aby 2a riéj pojiét’ovna zaplatila Ea’stku, kterou je
pojiétény’ povinen uhradit Z dflvodu ruEem’ za splnéni povinnosti k néhradé
ékody za osobu, kterou pojiétény’ nepeélivé vybral nebo ria ni nedostateéné
dohli’Zel pri své Einnosti. Tato Uhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v ia-
kém by vzniklo pra’vo ria pojistné plnéni’ v pripadé, Ze by pojiétény nepouZil pFi
své Einnosti poddodavatele a predmétnou ékodu 5i Ujmu by pisobil sém,
JestliZe pojiétény, jeho zmocnénec, zaméstnanec nebo pomocni’k Zpfisobili
ékodu 5i Uimu pri ubli'Zerii na Zdravi nebo usmrceni po poZiti’ alkoholu nebo
po poZiti’Ei aplikaci jinych omamnych, psychotropriich 5i névykovych la’tek, mé
pojiét’ovna proti pojiéténému prévo na primérenou néhradu toho, co za riéi
plnila, a to aZ do vyée poskytnutého pojistného pll’iél’il‘

Hranice pojistného plnénl’, limity a sublimity pojistného plnéni

Horni hranici pojistného plnéni’ ie limit pojistného plnéni’, Limit pojistného pl-
ném’ se ujednéva’ v pojistné smlouvé na névrh pojistnika,
Celkové poiistné plriérii’ Z jedné ékodni’ udélosti nesmi pi’esa’hnout limit pojist-
ného plném’ ujednany v pojistné smlouvé, To plati’ i pro souéet véech pojist-
nych plném’ Z vice Easové SpOlU souviseji’cich uda’losti’, ktere’ vyplyvaji’ pFimo
nebo nepi’imo 2e stejne’ho Zdroje, priéiny, uda’losti, okolnosti, za’vady 6i jiného
nebeZpeEi (déle jen ,,sériové ékodni uda’lost“), Pro vznik sériové ékodm’ uda’los-
ti je rozhodny’ vznik prvm’ ékodm’ uda’losti v sérii,
V pojistné smlouvé mohou byt na névrh pojistriika v ra’mci limitu pojistného
plnéni’ ujednény sublimity pojistného plném’ pro iednotlivé pojistna’ nebeZpeéi‘
Pokud isou v pojistné smlouvé v souladu s Ela’nkem 22 bodu 3 ve VPPIVlO-P
uiedna’ny jiné predpoklady vzniku pra’va na poiistné plriéni’, nesmi’ celkové po-
jistné plném’ Z jedne’ ékodrii udélosti preséhnout limit pojistného plnéni’, ktery
byl v poiistné smlouvé ujedna’n pro pojistny rok, ve ktere’m bylo pojiéténému
poprvé doruéeno pisemné uplatném’ pra’va poékozeného na néhradu ékody
nebo iljmy pri ubli’Zeni’ na Zdravi nebo usmrceni‘ Pro sériovou ékodm’ udélost
plati, Ze pojistné plnéni’ ze véech uda’losti’v sérii nesmi’ preséhnout limit nebo
sublimit pojistného plnéni, ktery byl v pojistné smlouvé stanoven pro pojistny
rok, ve kterém bylo pojiéténému poprvé doruéeno pisemné uplatnéni’ pra’va
poékozeného na na’hradu ékody nebo L’iy pi’i ubli'Zeni' na Zdravi nebo usmr-
cerii vyplyvaji’ciho Z prvni uda’losti v sérii.
Celkové pojistné plnéni’ Z jedné ékodni’ uda’losti, které ie poskytovéno Z dfl-
vodu pojistného nebeZpeEi’ omezeného sublimitem pojistného plnéni’, nesmi’
pi’esa’hnout tento ujednany sublimit pojistného plnéni’, To plati’ i pro poiistné
plnéni’ ze Sériové ékodni’ uda’losti,
Poiistné plnéni’ vyplacené ze ékodriich uda’losti’ nastalych V prfibéhu jednoho
pojistného roku nesmi presa’hnout dvojnésobek limitu nebo sublimitu pojist-
ného plriéni ujednaného v pojistné smlouvé pro siednana’ pojistna’ nebeZpeéi‘
V téchto VPPlVlO-P mi‘JZe byt stanoven nebo v pojistné smlouvé mL‘JZe byt
uiedna’n roéni’ limit, popr, sublimit pojistného plném’iako horni’ hranice pojist-
ného plnéni, kterou nesmi presa’hnout poiistna’ plnérii ze véech ékodm’ch, resp
sériovy’ch ékodnich uda’losti’ nastaly’ch v jednom pojistném roce,
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ČLÁNEK 28  Zachraňovací náklady

1  Pojišťovna nad ujednaný limit nebo sublimit pojistného plnění nahradí:
a náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně vynaložili 

při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění 
následků již nastalé pojistné události;

b škodu, kterou pojistník v souvislosti s touto činností utrpěl.
2  Pojišťovna poskytne náhradu těchto nákladů nejvýše do 10 % limitu nebo  sublimi-

tu ujednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací 
náklady týkají. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí 
pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění pro pojistné 
nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

3  V případě, že pojistník utrpěl v souvislosti s  vynakládáním zachraňovacích 
nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 
100 000 Kč.

4  Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím sou-
hlasem.

ČLÁNEK 29  Spoluúčast

Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé škodní události částkou ujednanou 
v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na pojistném plnění ze sériové škodní události 
se pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodních událostí 
v sérii. Je-li v rámci jedné škodní události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí 
se pojištěný na pojistném plnění ze škodní události nejvyšší ujednanou spoluúčastí. 

ČLÁNEK 30  Výklad pojmů

1  Odcizením se rozumí přivlastnění si cizí věci, její části nebo jejího příslušenství 
krádeží nebo loupeží (loupežným přepadením). 

2  Opotřebením věci se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stár-
nutím, užíváním, zanedbáním údržby apod.

3  Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v  hloubení podzemních 
štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

4  Poškozením se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstra-
nit opravou, nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možné 
odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu. 

5  Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra 
Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

6  Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy se rozumí klesání zemského 
povrchu v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. 

7  Škoda či újma je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena úmyslným ko-
náním nebo úmyslným opomenutím, ze svévole, lsti nebo škodolibosti, které 
lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo 
kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby 
věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda či újma způso-
bena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kom-
petentní řídící pracovník věděli o závadách věcí nebo služeb. Škoda či újma je 
způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody či újmy spočívá v tom, 
že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo 
fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstna-
nec nebo pomocník úmyslně nedodrželi právní předpisy a závazné normy pro 
výrobu, prodej a distribuci výrobku, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro 
pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho 
statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.

8  Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má hmotnou movitou věc ve své 
moci a má možnost užívat její užitné vlastnosti. 

9  Za osobu, která je ve významném vztahu k pojištěnému, se považuje: 
a manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé, osoba žijí-

cí s pojištěným ve společné domácnosti, člen rodiny zúčastněný na provozu 
rodinného závodu;

b společník pojištěného nebo osoba, která vykonává činnost společně s po-
jištěným na základě smlouvy o sdružení, smlouvy o společnosti, její manžel, 
registrovaný partner, sourozenec či příbuzný v řadě přímé nebo osoba, kte-
rá žije se společníkem ve společné domácnosti;

c subjekt, ve kterém má pojištěný nebo osoba uvedená v písm. a a b tohoto 
bodu, většinovou majetkovou účast; v případě, že v dotčeném podnikatel-
ském subjektu má majetkovou účast více těchto osob současně, je rozho-
dující součet jejich majetkových účastí;

d subjekt, který má většinovou majetkovou účast v podnikatelském subjektu, 
který je pojištěným z tohoto pojištění.

10  Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné od-
stranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

11  Ztrátou věci se rozumí stav, k  němuž došlo bez prokazatelného násilného 
překonání ochranného zabezpečení zabraňujícímu odcizení nebo bez jiného 
násilného jednání, kdy pojištěný nebo poškozený nezávisle na své vůli pozbyl 
možnost s hmotnou movitou věcí nakládat.

12  Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky existen-
ce organismů včetně člověka a  je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho 
složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy 
a energie.
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ČLÁNEK 28  Zachraňovací náklady

1  Pojišťovna nad ujednaný limit nebo sublimit pojistného plnění nahradí:
a náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně vynaložili 

při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění 
následků již nastalé pojistné události;

b škodu, kterou pojistník v souvislosti s touto činností utrpěl.
2  Pojišťovna poskytne náhradu těchto nákladů nejvýše do 10 % limitu nebo  sublimi-

tu ujednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací 
náklady týkají. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí 
pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění pro pojistné 
nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

3  V případě, že pojistník utrpěl v souvislosti s  vynakládáním zachraňovacích 
nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 
100 000 Kč.

4  Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím sou-
hlasem.

ČLÁNEK 29  Spoluúčast

Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé škodní události částkou ujednanou 
v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na pojistném plnění ze sériové škodní události 
se pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodních událostí 
v sérii. Je-li v rámci jedné škodní události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí 
se pojištěný na pojistném plnění ze škodní události nejvyšší ujednanou spoluúčastí. 

ČLÁNEK 30  Výklad pojmů

1  Odcizením se rozumí přivlastnění si cizí věci, její části nebo jejího příslušenství 
krádeží nebo loupeží (loupežným přepadením). 

2  Opotřebením věci se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stár-
nutím, užíváním, zanedbáním údržby apod.

3  Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v  hloubení podzemních 
štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

4  Poškozením se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstra-
nit opravou, nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možné 
odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu. 

5  Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra 
Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

6  Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy se rozumí klesání zemského 
povrchu v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. 

7  Škoda či újma je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena úmyslným ko-
náním nebo úmyslným opomenutím, ze svévole, lsti nebo škodolibosti, které 
lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo 
kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby 
věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda či újma způso-
bena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kom-
petentní řídící pracovník věděli o závadách věcí nebo služeb. Škoda či újma je 
způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody či újmy spočívá v tom, 
že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo 
fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstna-
nec nebo pomocník úmyslně nedodrželi právní předpisy a závazné normy pro 
výrobu, prodej a distribuci výrobku, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro 
pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho 
statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.

8  Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má hmotnou movitou věc ve své 
moci a má možnost užívat její užitné vlastnosti. 

9  Za osobu, která je ve významném vztahu k pojištěnému, se považuje: 
a manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé, osoba žijí-

cí s pojištěným ve společné domácnosti, člen rodiny zúčastněný na provozu 
rodinného závodu;

b společník pojištěného nebo osoba, která vykonává činnost společně s po-
jištěným na základě smlouvy o sdružení, smlouvy o společnosti, její manžel, 
registrovaný partner, sourozenec či příbuzný v řadě přímé nebo osoba, kte-
rá žije se společníkem ve společné domácnosti;

c subjekt, ve kterém má pojištěný nebo osoba uvedená v písm. a a b tohoto 
bodu, většinovou majetkovou účast; v případě, že v dotčeném podnikatel-
ském subjektu má majetkovou účast více těchto osob současně, je rozho-
dující součet jejich majetkových účastí;

d subjekt, který má většinovou majetkovou účast v podnikatelském subjektu, 
který je pojištěným z tohoto pojištění.

10  Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné od-
stranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

11  Ztrátou věci se rozumí stav, k  němuž došlo bez prokazatelného násilného 
překonání ochranného zabezpečení zabraňujícímu odcizení nebo bez jiného 
násilného jednání, kdy pojištěný nebo poškozený nezávisle na své vůli pozbyl 
možnost s hmotnou movitou věcí nakládat.

12  Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky existen-
ce organismů včetně člověka a  je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho 
složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy 
a energie.

Zachrafiovaci néklady

1 Pojiét'ovna nad ujednany limit nebo sublimit pojistného plném’ nahradr’:
a néklady, které pojistm’k, pojiétény’ nebo opra’vnéna’ osoba UEetné vynaloiili

pFi odvracem’ bezprostredné hrozr’cr’ pojistné uda’losti nebo na zml'rném’
na’sledkl‘] jii nastalé pojistné udélosti;

b ékodu, kterou pojistm’k v souvislosti s touto Einnostr’ utrpét.
2 Pojiét'ovna poskytne néhradu téchto néktadfl nejvyée do 10 % limitu nebo sublimi-

tu ujednane’ho v pojistné smtouvé pro pojistné nebezpeEr’, kterého se zachrafiovad
néktady tykajr’, Zachrafiovacr’ na’klady na za’chranu iivota nebo zdravr’ osob nahradr’
pojiét'ovna nejvy’ée do 30 % \imitu nebo sublimitu pojistne’ho plném’ pro pojistné
nebezpeél’, kterého se zachrafiovacf néklady tykajl’,

3 V pFr’padé, ie pojistm’k utrpél v souvislosti s vynakléda’m’m zachrafiovacfch
nékladfi ékodu, pojiét’ovna poskytne néhradu 2a tuto ékodu neiée V Ea’stce
100 000 K5

4 Pojiét'ovna mé povmnost nahradit v plné vyéi na’ktady vynatofiené s jejl'm sou-
hlasem.

Spolufiéast

Pojiétény se podill' na pojistném plném’ Z kaidé ékodm’ uda’tosti Ea’stkou ujednanou
v pojistné smlouvé jako spotutléast, Na pojistném plném' ze Sériové ékodm’ uda’losti
se pojiétény’ podr’ll’ spoluUEastr’ jen jednou, bez ohledu na poiet ékodm’ch uda’lostr’
v sérii, Je»|i v rémci jedné ékodm’ uda’losti plnéno Z vr’ce pojistny’ch nebezpeil’, podr’lr’
se pojiétény na pojistném plném’ ze ékodm’ udétosti nejvyéél’ ujednanou spoludéastr’,

vyklad pojmfi

1 Odcizenl'm se rozuml’ pfivlastném’ st cizr’véci, jejr’ Ea’sti nebo jejl’ho plv'fsluéenstvr’
krédeir’ nebo \oupeir’ (toupeim’m pFepadem’m).

2 Opoti‘ebenim véci se rozumr’ prirozeny’ L’btek hodnoty véci zpflsobeny stér-
nutr’m, uil'va’m’m, zanedba’m’m L’Jdriby apod.

3 Poddolovénim se rozuml’ \idské Einnost spoér’vajr’d v hloubem’ podzemm’ch
étol) éachet, tunetfl a obdobny’ch podzemm’ch staveb.

4 Po§kozenim se rozumr’ zména stavu véd, kterou je objektivné moiné odstra-
nit opravou, nebo takové zména stavu véci, kterou objektivné nem’ moiné
odstranit opravou, pFesto véak je véc pouiitelné k pl‘lvodm'mu L’Jéelu.

5 Sesedénl’m pfldy se rozumr’ klesém’ zemského povrchu smérem do centra
Zemé v dflsledku pflsobem' pFI'roa'ch SH nebo lidské Einnosti.

10
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Sesouvénim pfidy, z‘r'icenl'm skal nebo zeminy se rozumr’ klesa’m’ zemského
povrchu v dL‘Jsledku pflsobem’ pfirodm’ch sil nebo lidské Eirmosti‘
§koda Ei fijma je zpfisobena L'Imyslné, jestliie byla zpflsobena Umyslnym ko-
na’m’m nebo UmyslnYm opomenutr’m, ze svévole, Isti nebo ékodolibosti, které
\Ze pFiEI’st pojiéténému, jeho zaméstnanci, jeho statuta’rm’mu Zéstupd nebo
kompetentm’mu Fr’dl’dmu pracovm’kovi, nebo jedna’m’m, o kterém tyto osoby
védély, Pri dodévkéch Vécr’ nebo pFi doda’vka’ch prad je ékoda El ima zpflso-
bena L’mstné také tehdy7 kdyi pojiétény, jeho statuta’rm’ za’stupce nebo kom-
petentm’ FI’dI’CI’ pracovm’k védéli o za'vada’ch vécr’ nebo sluieb. ékoda Ei L’ia je
Zpl‘lsobena L’mstné také tehdy7 jestliie pL°Jvod ékody 6i L’iy spoil'va’ v tom,
ie pojiétény’7 jeho statuta’rm’ za’stupce nebo kompetentm’ rr’dl’d pracovm’k nebo
fyzické nebo pra’vmcka’ osoba pro pojiéténého Einné, zmocnénec, zaméstna-
nec nebo pomocm’k L’mstné nedodrieli pra’vm’ predpisy a Zévazné normy pro
Wrobu, prodej a distribuci Wrobku, nebo fie fyzické nebo prévnicka’ osoba pro
pojiéténého Eirmé Umyslné nedodriela instrukce a pokyny pojiéténého, jeho
statuta’rm’ho zéstupce nebo kompetentm’ho Fidl’dho pracovm’ka,
Uil'vénl'm véci se rozuml’ stav, kdy pojiétény ma’ hmotnou movitou Véc ve své
moci a ma’ moinost ufl'vat jejl’ uiitné vlastnosti,
Za osobu, ktera’ je ve vyznamném vztahu k pojiéténe’mu, se povafuje:
a mantel, registrovany partner, sourozenec, pribuzny v Fadé pmé, osoba iijf-

CI’ 5 pojiéténYm ve spoleéné domécnosti, Elen rodiny Zdéastnény’ na provozu
rodinného za’vodu;

b spoleém’k pojiéténého nebo osoba, které vykona’vé Einnost Spoleéné s po-
jiéténYm na Zékladé smlouvy o sdruéem’7 smlouvy o spoteénosti, jejl’ maniel,
registrovany’ partner, sourozenec ii pFI’buzny v Fadé pmé nebo osoba, kte-
ré fiije se Spoleém’kem ve spoleéné doma’cnosti;

c subjekt, ve kterém ma’ pojiétény nebo osoba uvedena’ v pl'sm a a b tohoto
bodu, vétéinovou majetkovou Uiast; v pripadé, ie v dotéeném podnikatel-
ském subjektu ma’ majetkovou Uéast vice téchto osob souEasné, je rozho-
dujl'd souéet jejich majetkoch Liéastl’;

d subjekt, ktery mé vétéinovou majetkovou Uéast v podmkatelském subjektu,
ktery je pojiétém'm Z tohoto pojiétém’.

ZniEenI’m véci se rozuml' zména stavu véd, kterou objektivné nem’ moine’ od-
stranit opravou, a proto véc jii nelze da’le pouil’vat k pflvodm'mu L’Jéelu.
Ztrétou véci se rozuml’ stav, k némui doéto bez prokazatetného na’silného
pFekoném’ ochranne’ho zabezpeiem' zabrafiujfcimu odcizem’ nebo bez jmého
na’silného jedna’m’, kdy pojiétény nebo poékozeny nezéviste na sve’ Vl‘lli pozbyl
moinost s hmotnou movitou véd naklédat,
2ivotnl'm prosti‘edim se rozuml’ vée, co vytvérr’ pFirozené podmr’nky existen-
ce organisml‘] vEetné Elovéka a je predpokladem jejich datél’ho V)’/voje, Jeho
stofikami jsou zejména ovzduél’, voda, horniny, pflda, organismy, ekosystémy
a energie.
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